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РУКА ДОПОМОГИ

Щорічно кількість батьків, 
які звернулися у Фонд, 
збільшується. Якщо 
у 2013 році допомогу 
отримали 27 хворих на 
діабет дітей до 18 років, 
то у 2016 році їхня кількість 
збільшилася до 45.

НЕСОЛОДКІ БУДНІ «СОЛОДКОЇ» ХВОРОБИ
У Фонді Ігоря Палиці «Тільки 

разом» завжди людно. Сюди 
з найболючішими питаннями 
звертаються соціально незахищені 
категорії населення – самотні люди 
поважного віку, люди з обмеженими 
можливостями, багатодітні, 
малозабезпечені, сироти, переселенці 
зі сходу та Криму, військовослужбовці 
й члени їхніх сімей. 

«У НИХ ВСІ ПАЛЬЧИКИ 
СКОЛОТІ, РУЧКИ ТРИМАТИ 
НЕ МОЖУТЬ...»

Фонд четвертий рік поспіль підтримує 
інсулінозалежних дітей.

«Матеріальну допомогу людям Фонд по-
чав надавати з 2012 року. Цього ж року були 
одиничні звернення батьків, чиї діти хворі-
ють на цукровий діабет. Тоді вони отримува-
ли одноразову допомогу, – пригадує керівник 
відділу із роботи з фізичними особами Світ-
лана Синюк. – У грудні 2013 року до Фонду 
звернулися голова ГО «Інсулін» Ірина Аксе-
новська та батьки із цієї організації з прохан-
ням допомогти дітям, хворим на цукровий 
діабет, у придбанні ліків. Усі звернення роз-
глянули та одноголосно підтримали на засі-
данні правління Фонду». 

Щорічно кількість батьків, які звертають-
ся у Фонд, збільшується. Якщо у 2013 році до-
помогу отримали 27 хворих на діабет дітей до 
18 років, то у 2016 році їхня кількість збіль-
шилася до 45.

«У них всі пальчики сколоті, ручки три-
мати не можуть», – зітхає Світлана Синюк, 
яка знає проблеми кожної такої родини. 

Син лучанки Мирослави Булюк Микита 
три роки хворіє на цукровий діабет. У свої 
шість років хлопчик самостійно проколює 
пальчик, щоб виміряти рівень цукру в крові. 
Пані Мирослава зауважує: попри те, що дер-
жава забезпечує хворих життєво необхідним 
інсуліном, усе ж на ліки йде чимало коштів. 
Буває, що лікарня не виділяє тест-смужки 
для вимірювання рівня цукру, тоді батьки 
купують їх за власні гроші. Мирослава Булюк 
каже: якщо ситуація стабільна, то цукор мі-
ряють тричі на день. Проте його рівень часто 
коливається, тоді процедуру проводять часті-
ше. Витрати на лікування складають не одну 
сотню гривень на місяць. Тому, як зазначає 
мама Микити, допомога Фонду суттєво по-
легшує несолодкі будні «солодкої» хвороби.

Фонд надає систематичну допомогу на 
придбання потрібних засобів – ланцетів, 
тест-смужок для контролю цукру в крові, 
голок для ін’єкцій інсуліну тощо. Батькам 
надають картки на придбання медикаментів. 
Отримати ліки на видану суму можна в ап-
теці, з якою Фонд уклав відповідний договір. 
Нині допомога на лікування інсулінозалеж-
них дітей складає 2000 гривень на рік, її на-
дають двома платежами. Днями Фонд надав 
чергову допомогу для 45 діток, хворих на цук-
ровий діабет. 

Варто зазначити, що право на одноразову 
допомогу від Фонду також мають інсуліноза-
лежні, яким виповнилося 18 років.

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» СИСТЕМАТИЧНО 
ПІДТРИМУЄ ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИХ ДІТЕЙ

ДОПОМОГУ МАЮТЬ 
ОТРИМАТИ УСІ, 
ХТО ЇЇ ПОТРЕБУЄ

Найчастіше, зі слів Світлани Синюк, у 
Фонд звертаються люди, які мають проблеми 
зі здоров’ям. Таким хворим дають картки на 
придбання ліків. Є винятки, коли допомогу 
надають готівкою або перераховують кошти 
на картку. 

«Трапляються ситуації коли гроші по-
трібні на термінову операцію. Тоді Фонд пе-
реказує кошти на рахунок установи, у якій 
вона відбуватиметься. Бувають випадки, що 
допомогу видають готівкою, зокрема онко-
хворим. Адже їм потрібні ліки не масового 
споживання, а спеціальні препарати. Також 
надавали допомогу переселенцям із зони во-
єнних дій, які покинули все майно і почина-
ють життя з чистого аркуша, інвалідам, які 
лежать роками й ними опікуються не родичі, 
а чужі люди, військовослужбовцям, які бе-
руть участь в антитерористичній операції на 
сході нашої країни», – конкретизує Світлана 
Синюк.

У зв’язку з великою кількістю звернень 
у Фонді діє система попереднього запису на 

прийом. Людина спочатку телефонує, розпо-
відає про свою проблему, отримує інформа-
цію щодо потрібних документів. Тоді їй при-
значають прийом на певний день та годину. 
Людей зі складними захворюваннями, як-от 
рак, та дітей приймають поза чергою. Немає 
попереднього запису і для інсулінозалежних 
дітей до 18 років. Вони можуть прийти в 
будь-який час та отримати потрібну інфор-
мацію. 

«Щоб отримати допомогу, батьки хво-
рих на цукровий діабет готують досить 
простий пакет документів: паспорт мами 
або тата дитини, ідентифікаційний номер, 
свідоцтво про народження дитини, довід-
ку, де зазначений діагноз. Тоді ми пишемо 
звернення, яке опрацьовують протягом 
тижня. Потому призначаємо дату, коли 
можна прийти по картку», – зауважує Світ-
лана Синюк. 

Починаючи з 2016 року, допомогою 
Фонду можуть скористатися не лише луча-
ни, а й жителі усієї області. Близько півроку 
тому в кожному районному центрі Воли-
ні відкрили представництво, куди можуть 
звернутися зі своїми проблемами жителі 
районів. 

«ЗА РОКИ РОБОТИ ЛЮДИ 
НАМ СТАЛИ РІДНИМИ»

Рішення допомагати фізичним особам 
ухвалив Ігор Палиця, вважаючи, що ця до-
помога дійде до конкретної людини. У Фонді 
не відмовляють нікому. Якщо у 2012 році за 
місяць зверталося 50-60 людей, то у 2016-му – 
вже 600, а інколи ця цифра зростає до 800.

Електронна база обліку осіб, які отрима-
ли матеріальну допомогу, налічує понад 25 
тисяч звернень. Зокрема, у 2015 році було по-
дано більш як 5000 заяв, за якими виплачено 
на лікування понад чотири мільйони гривень. 
У першому півріччі 2016 року зареєстровано 
3014 звернень щодо допомоги на лікування. 
Також у 2014-2016 роках адресну грошову до-
помогу отримали 1366 сімей військовослуж-
бовців, які захищають незалежність, сувере-
нітет та територіальну цілісність України. 

Світлана Синюк зазначає: на початку ро-
боти Фонду люди не завжди розуміли, що 
Ігор Палиця витрачає на благодійність власні 
кошти. За п’ять років діяльності Фонду воли-
няни переконалися: тут усе надійно, а пакет 
документів на оформлення допомоги макси-
мально простий. 

«За роки роботи люди нам стали рід-
ними, – каже Світлана Синюк. – Одним виста-
чить одноразової допомоги – і їхні негаразди 
закінчуються, іншим допомагаємо роками».

У кабінеті пані Світлани безперервно 
дзвонить телефон. Хтось телефонує, щоб за-
писатися на прийом, хтось – щоб отримати 
консультацію. У кожної людини своя ситуа-
ція, з якою вона не може впоратися самотуж-
ки. Двері Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
відчинені для всіх, хто опинився наодинці зі 
своєю проблемою.

Ірина ЮЗВА 
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ПИТАННЯ РУБА

САМ СОБІ ГОСПОДАР

ІГОР ПАЛИЦЯ: «У КОЖНІЙ 
ШКОЛІ МАЄ БУТИ ЛІКАР»

ОСББ ПОТРЕБУЮТЬ БІЛЬШЕ ФІНАНСУВАННЯ

«Фонд може 
забезпечити 
кожну школу 
лікарем, їхня 
зарплата буде 
достатньою. 
Аби лише 
медики були 
зацікавлені 
в роботі та 
знали, на що хворіють діти, могли 
стежити за їхнім здоров’ям. 
Потрібно запроваджувати нові 
підходи до оздоровлення дітей в 
умовах навчальних закладів».

оріють діти, могли 
ім здоров’ям. 

оваджувати нові 

Десятки додаткових гуртків 
і репетитори, навчання 

й відпочинок без відриву від 
комп’ютера, ненормований робочий 
день, емоційні стреси та розумові 
перенавантаження – така нинішня 
наука. Плата за коронацію у 
вундеркінди – здоров’я. 

Часті головні болі, гастрит і сколіоз, по-
гіршення зору, астенія чи надмірна вага – це 
аж ніяк не повний «медичний портрет» ви-
пускника школи, адже 50% підлітків разом 
із атестатом отримують низку хронічних 
хвороб. Кому ставити двійку за таку путівку 
в життя? І чи може шкільна медицина, яка 
й сама потребує лікування, врятувати дітей 
від хвороб?

Здоров’я сучасних школярів – тема 
особ лива. Зі слів медиків, до першого класу 
іде 75 відсотків здорових дітей. Проте вже 
11 клас їх закінчує лише 25 відсотків. Віра 
Червеняк – медична сестра ЗОШ №17 міста 
Луцька. Працює тут, відколи 2001 року за-
кінчила медичне училище. Жінка каже: се-
ред учнів побільшало дітей із патологіями 
зору та постави. Усе, мовляв, через мало-
рухливий спосіб життя й сучасні гаджети, 
за якими учні проводять вільний час. 

Робота медичного кабінету починається 
о 8:00 і триває до 15:42. Така тривалість ро-
бочого дня медичної сестри в школі передба-
чена Міністерством охорони здоров’я. За цей 
час чимало дітей звертаються по допомогу. 
Наприклад, четвертокласник Давид не зміг 
сидіти на уроках через кашель та біль у горлі. 
Медсестра поміряла хлопчикові температуру 
й запропонувала таблетку «Мукалтину». Ін-

ших ліків проти кашлю у школі нема. До сло-
ва, всі препарати забезпечують із батьківських 
внес ків, частково надходять ліки з міської по-
ліклініки. Медичній сестрі доводиться реагу-
вати на прямі звернення дітей або вчителів. 
Про елементарну профілактику й говорити 
годі – на це немає ані часу, ані засобів. Та й од-
ній людині важко тримати під контролем по-
над півтисячі школярів. Віра Миколаївна за-
уважила, що три роки тому в школі був лікар, 
який проводив профогляди і робив щеплення. 
Але відколи кабінети профоглядів з’явилися у 
поліклініках, вони зникли в школах. Відтак уся 
паперова робота з медичними картками дітей, 
огляди, реагування на звернення учнів, звіти 
про стан здоров’я школярів лягли на плечі од-
нієї людини – медичного працівника. 

пають у галузі культури й мають перемоги у 
міжнародних конкурсах, призерам чемпіона-
тів України та кубків України в індивідуальних 
олімпійських і неолімпійських видах спорту. 
За весь час роботи Фонду в Буковелі змогли 
оздоровитися понад 5000 дітей.

Рік тому Ігор Палиця, відвідавши у верес-
ні одну з луцьких шкіл, озвучив таку пропо-
зицію:

– Лікар у школі має бути обов’язково, 
адже медсестра не тільки веде амбулаторний 
прийом, а й має великий осяг роботи в шко-
лі. Планує щеплення, скеровує на профогля-
ди. А ще має бути невідкладна медична до-
помога. Якби у школі був лікар, батьки могли 
б приходити до нього по консультацію, – ді-
литься Віра Червеняк.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» п’ять 
років поспіль реалізовує програми і проек-
ти, метою яких є профілактика та зміцнення 
здоров’я. Один із них – оздоровлення та від-
починок школярів у Буковелі. Так, Фонд на-
дає можливість оздоровитися у мальовничих 
Карпатах переможцям обласних олімпіад, 
конкурсів-захистів Малої академії наук, об-
ласних етапів (І, ІІ, ІІІ місця), дітям, які висту-

Улітку 2015 року Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом»  запровадив проект 
«Сприяння розвитку ОСББ». На сьогодні за 
підтримки Фонду в Луцьку вже створили 
майже сотню об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. Загалом у 
Луцьку функціонує понад 300 ОСББ.

Як зазначив керівник проекту «Спри-
яння розвитку ОСББ» Андрій Кремський, 
Фонд передбачає реалізацію спільних про-
ектів разом з ОСББ, які спрямовані на 
впровадження енергозберігальних заходів, 
ремонт інженерних мереж, під’їздів, дахів 
та благоустрій прилеглої території будинку. 
Співпраця Фонду і ОСББ відбувається на 
умовах співфінансування. 

Аби спільно розв’язувати проблемні 
питання й обмінюватися досвідом, голови 
правлінь ОСББ створили громадську орга-
нізацію «Рада голів правлінь об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків міста 
Луцька». Організація зареєстрована і прова-
дить діяльність відповідно до Закону Укра-
їни «Про громадські об’єднання» та покли-
кана забезпечувати права й законні інтереси 
її членів, сприяти розвитку ОСББ в місті 
Луцьку, налагоджувати діалог із владою.

Минулого тижня члени ГО «Рада голів 
правлінь ОСББ міста Луцька» зібралися на 
позачергові збори. Активісти розглянули 
низку питань, які є ключовими для під-
тримки ОСББ в місті. Зокрема, напрацю-
вали пропозицію до проекту бюджету міс-
та Луцька на 2017 рік в частині підтримки 
ОСББ. Делегували члена ГО у виконком 
Луцької міської ради. Визначили кандидата 
у склад конкурсної комісії з відбору та за-
твердження проектів на фінансування захо-
дів програми підтримки ОСББ міста Луцька 
на 2015-2019 роки. 

– Коли ми створили ОСББ, мені про-
понували його очолити. Та я спершу відмо-
вився, тому що ставився до цього з пересто-
рогою, – розповів Геннадій Платонов, голова 
ОСББ «Щаслива родина», що на проспекті 

Волі, 54. – Але Фонд дуже нам допоміг. Якби не 
він, деякі технічні питання ми не змогли б за-
лагодити. Річ у тім, що нам на обслуговування 
віддали старий будинок зі зношеними комуні-
каціями та дірявим дахом. А кошти виділили 
аж на другий місяць нашого існування. Гроші 
пішли на заміну труб, кранів, вікон. З часом усе 
вдалося вирішити. А ЖКП – це тільки була на-
зва. За 50 років у будинку не замінили жодної 
лампочки. А нам вдалося за три місяці майже 
у всіх під’їздах поставити енергозберігальні 
лампочки та світильники у місцях загально-
го користування. Стараємося економити, бо 
знаємо: заощаджуємо наші гроші. Вони зали-
шаться на рахунку й підуть на інші потреби. 

Погоджується із головою ОСББ і новооб-
раний голова ГО «Рада голів правлінь ОСББ 
міста Луцька» Петро Бойко:

– Торік із бюджету міста в рамках про-
грами сприяння діяльності об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків на те-
риторії міста Луцька на 2015-2019 роки для 
ОСББ виділили 1 млн 650 тис. грн з міського 
бюджету. ОСББ їх використали, навіть на 
деякі потреби забракло. Тому на попередній 
сесії міської ради 40 тисяч із коштів, які було 

передбачено на відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, спрямували на цю про-
граму. Зрозумійте, якщо утворилося нове 
ОСББ і дірявий дах протікає, куди нам звер-
татися? Ми не проти кредитів, але це вже хай 
вирішують самі об’єднання – брати кредити 
чи скористатися цією програмою.

Але для повноцінної роботи ОСББ по-
трібні чималі кошти. У місті багато будинків, 
зведених ще за часів СРСР. Відповідно, треба 
міняти всі комунікації, робити зовнішній та 
внутрішній ремонт приміщень. Саме тому 
«Рада голів правлінь ОСББ міста Луцька» під-
няла на зборах питання щодо подання пропо-
зиції передбачити у бюджеті міста підтримку 
діяльності ОСББ на суму, не меншу за 3,5 млн 
грн у 2017 році. 

– У місті утворюється все більше й біль-
ше ОСББ, ними вже охоплено 35% житлового 
фонду. Треба закочувати рукава і працювати. 
Тому ми пропонуємо закласти на розвиток 
ОСББ відсоток від Фонду розвитку міста. Бу-
демо ставити це питання перед міською ра-
дою, – наголошує Петро Бойко. 

Катерина Зюзіна, голова ОСББ, що на 
вулиці Зацепи, 10, переконана: очільникам 

об’єднань треба гуртуватися. Адже, як каже 
народна мудрість, гуртом легше й батька бити. 

– Ми маємо спільно розв’язувати проб-
леми, допомагати іншим новоствореним 
ОСББ. Бо часто будинки віддають з дуже 
великими боргами. Так було і з нашими бу-
динками №8, 10 і 12. Мешканці 55 квартир 
здавали кошти і ми розраховувалися за газ та 
всі комунальні послуги. За сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» виклали в дворі 
бруківку. Тому вважаю: у бюджеті міста треба 
передбачити хоча б 5-7 мільйонів гривень для 
новостворених ОСББ. І ще нам потрібен свій 
представник у міськвиконкомі, щоб лобіюва-
ти наші інтереси.

Процес створення ОСББ вже не спинити. 
Відповідно, активісти сподіваються на належ-
ну фінансову підтримку від держави та міської 
влади. Адже, щоб довести будинки до пуття, 
а потім їх утримувати, потрібні чималі кошти. 
Лучани мають надію, що депутати не оминуть 
увагою це питання й ухвалять відповідне рі-
шення. А от у підтримці Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» жителі багатоквартирних бу-
динків упевнені на всі сто відсотків.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

2015 року від Фонду Ігоря Палиці (тоді 
ще «Новий Луцьк») надіслали кілька листів-
звернень до Луцької міської ради з прохан-
ням посприяти впровадженню такої ініціати-
ви в школах міста. Минуло більш як рік, а віз і 
нині там. Лист від Фонду в міській раді не ко-
ментують і допомагати у втіленні ініціативи 
ніхто не збирається. Не ризикують вплинути 
на ситуацію і освітяни. 

За день до шкільної медсестри звертаєть-
ся більш як два десятки дітей, які скаржаться 
на болі, кашель чи високу температуру. Але 
вона не може надати усім кваліфікованої до-
помоги, не кажучи про своєчасну профілак-
тику захворювань. Якби у школі був кабінет 
педіатра, без сумніву, це поліпшило б бороть-
бу з хворобами школярів.

Ірина КУДРЯ
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ЗУСИЛЛЯ ГРОМАДИ – УСПІХ ДЛЯ СЕЛАЗУСИЛЛЯ ГРОМАДИ – УСПІХ ДЛЯ СЕЛА

Якщо людина хоче, якщо в 
неї є чітка ціль і вона до неї 
йде упевнено, то не одмінно її 
досягне, тому що фактично 
людські сили дуже великі, люди 
обмежують себе самостійно: 
іноді розмовами, психологічно, 
іноді якісь природні чинники 
заважають. А природа нас 
обмежила, щоб ми не знищили 
себе, піднімаючи якусь 
неважливу ношу. Людина – 
то надістота...

ДОБРО У СЕРЦІ АНАСТАСІЯ ОЛАСЮК:АНАСТАСІЯ ОЛАСЮК:  
«ЛЮДИНА – ТО НАДІСТОТА»«ЛЮДИНА – ТО НАДІСТОТА»

Невеличке волинське 
село Хорлупи славиться 

хорошими досягненнями у 
футболі. Кілька років поспіль 
місцева команда ставала 
чемпіоном Ківерцівського 
району із цього виду спорту. 
Змагання відбуваються 
на стадіоні біля школи, де 
в літню пору тренуються 
любителі футболу. Взимку – 
готуються у спортзалі школи. У 
Хорлупах фізичною культурою 
займаються і дорослі, й 
діти. Усе через активну 
позицію директора закладу 
Віталія Протасюка, який теж 
небайдужий до спорту.

МАЛЕНЬКЕ СЕЛО – ВЕЛИКІ 
ДОСЯГНЕННЯ

«Я колись працював спортив-
ним інструктором, викладав фі-
зичну культуру. Пізніше прово-
див групу продовженого дня, яку 
відвідували здебільшого хлопці. 
Частенько школярі люблять про-
гулювати уроки, я зацікавлював 
їх саме спортом: проводив різні 
конкурси. Коли з роками підло-
га почала прогнивати, я шукав 
варіанти розв’язання проблеми, 
адже у такому приміщенні тре-
нуватися було нереально», – роз-
повідає директор школи Віталій 
Протасюк.

Не лише у футболі здобува-
ють першість місцеві жителі. Ви-
хованка Хорлупівської школи 
Ольга Лещук є чемпіонкою світу 
з кіокушинкай карате. Про ви-

датну землячку молодшому по-
колінню розповідають у музеї, 
що функціонує в навчальному 
закладі. Там зібрано всі нагороди 
спортсменки. Інше приміщення 
музею облаштовано старовинни-
ми знаряддями праці та предме-
тами повсякденного вжитку. Всі 
експонати на виставку принесли 
місцеві жителі. 

Навчальний заклад у Хорлу-
пах збудували в 1971 році. Відто-
ді проводили часткові ремонти у 
приміщеннях, втім до капітальних 
справа не доходила. У школі на-
вчається 48 дітей, хоча приміщен-
ня розраховане на 320. Уже кілька 
років проблемним був спортзал, 
де прогнила підлога. Щоб можна 

було проводити уроки фізкульту-
ри відповідно до правил техніки 
безпеки, робили часткові ремонти 
із заміни підлоги, та проблеми це 
не розв’язувало. 

«У спортзалі дерев’яна підлога, 
яку не змінювали десятиліттями. 
Через надмірну вологу прог нили 
лігари. Ми намагалися самотужки 
хоча б частково міняти дошки, од-
нак наших зусиль виявилося зама-
ло», – каже вчитель фізичної куль-
тури Олександр Корнійчук.

ЩО ВАЖКО 
ОДНОМУ – МОЖНА 
ВИРІШИТИ СПІЛЬНО

Коли у травні цього року в Кі-
верцях відкрили представництво 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», батьки разом із директором 
школи вирішили звернутися по 
допомогу в проведенні капіталь-
ного ремонту у спортзалі. Кошти 
Фонд виділив на матеріали, а гро-
мада долучилася до ремонтних ро-
біт. Батьки разом з директором та 
техпрацівниками повністю замі-
нили підлогу, пофарбували стіни 
та стелю. 

«Село Хорлупи – приклад того, 
як разом можна досягати бажано-
го результату. Люди хотіли якнай-
швидше розв’язати проблему, яка 
їх бентежила кілька років. До про-
ведення ремонту долучилися бать-
ки та директор закладу», – розпо-
відає менеджер ківерцівського 

представництва Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Ольга Мат-
війчук.

«Першочергово потрібно дба-
ти про здоров’я дітей. У селі мало 
розвинена спортивна інфраструк-
тура. Тут немає спеціально об-
лаштованих футбольних полів, 
належного спортивного інвента-
рю. Це приклад того, як держава 
оминула увагою сільську школу 
та розвиток спорту», – зауважує 
народний депутат України Ірина 
Констанкевич.

Облаштування спортивного 
залу в Хорлупах – ще один прик-
лад того, як спільно можна втіли-
ти ідею в реальність.

Людмила ПАСТУШОК 

Ковельчанка Анастасія Оласюк – 
учасниця проекту «Відпочинок у 
Буковелі» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».  Ще дорогою до Карпат 
дізналася, що в групі їде художник. 
Тому швидко вирішила, що буде 
робити на дозвіллі під час відпочинку. 
До малювання у дівчини особливий 
і хист, і потяг. Мама скаржиться, 
що доводиться навіть зауваження 
робити, щоб не малювала так багато та 
довго. Дівчина ж знаходить будь-яку 
можливість творити.

 І ось довгождана мить – Анастасія на 
аркуші олівцем промальовує гори. У Буко-
велі можна й не шукати особливої локації. 
Куди не глянь – краса!

«Я дуже люблю малювати, – каже На-
стя. – Змалечку мені це подобалося, проте 
в дитинстві які малюнки? Крапка, крапка, 
кома... Зараз, може, – спосіб самовираження, 
проте я не дуже люблю показувати малюнки 
тим, хто мене оточує, в місті. В інтернеті – 
так, більш-менш. Електронна галерея».

Задоволення можна отримати і від само-
го процесу, і від результатів праці, вважає 

дівчина. Але Настуся ще й дуже самокри-
тична. Малюнок подобається лише упро-
довж якихось двох годин, а потім дівчина 
шукає в ньому огріхи. Знає, що надто багато 
самокритики – то теж недобре, але й не пле-
кає марних сподівань. До похвали ставиться 
прихильно, вона потрібна тоді, коли роз-
починаєш експериментувати, опановувати 
щось нове.

Багато хто вважає таке прискіпливе став-
лення до себе зайвим і навіть шкідливим для 
становлення, пошуків свого місця в сучасно-
му суспільстві. Та поки ти сам не повіриш у 
власну силу, не даси їй авансу – важко досяг-
нути успіху, але Настя – реалістка. 

 «Я можу себе охарактеризувати як до-
волі мовчазну і нетовариську особу, – роз-
повідає наша героїня. – У компанії друзів, 
звісно, більш розкута. Я, власне, інтроверт 
і меланхолік, тому люблю дощ, похмуру по-
году. Вона дуже надихає». 

Незважаючи на специфічну автохарак-
теристику, Настя все ж цікавиться людьми, 
їхніми історіями, мріяла навіть про профе-
сію журналіста. Вона навчилася отримувати 
насолоду і в самотності, і в оточенні. Сім’я 
в Оласюків невелика – тато, мама, старший 
брат і Анастасія. Без рідних дівчина себе не 
мислить, тому любить бути і в їхній компанії, 
і на самоті. Отакі два різні види насолоди. 

У Карпатах Настя відпочивала разом із 
мамою. Вона – теж творець, вважає дівчина: 
«То мама мене «зліпила» такою, як я є. А я 
вже трішки стараюся... Ще інколи лінуюся, 
але вона зі мною із пелюшок возилася, но-
силася. Казали, що не виживу, казали, що 
буду трішки розумово відсталою, бо не 
мог ла якісь пазлики скласти, коли мене 
перевіряли. А я просто соромилася. Була 
черепно-мозкова травма при пологах. Кіс-
та в голові... Так трішки накочує, накочує, 
але... живемо. Були дві операції, зарядку 
робили. Мама просто клала мене на ку-
хонний стіл і розминала. Реабілітаційний 
центр відвідуємо».

Тепер Настя вірить у невичерпність люд-
ських зусиль. Віра, на її думку, здатна тво-
рити дива: «Якщо людина хоче, якщо в неї є 
чітка ціль і вона до неї йде упевнено, то не-
одмінно її досягне, тому що фактично люд-
ські сили дуже великі, люди обмежують себе 
самостійно: іноді розмовами, психологічно, 
іноді якісь природні чинники заважають. А 
природа нас обмежила, щоб ми не знищили 
себе, піднімаючи якусь неважливу ношу. 
Людина – то надістота».

 А люди, навіть якщо вони надістоти, по-
кликані творити добро, ділитися ним. Адже 
добро, на думку Анастасії Оласюк, юної ко-
вельчанки із неймовірною силою і любов’ю 
до життя, – це вчинки, які заслуговують на 
повагу: «Це волонтери, АТОвці, це ті, хто до-
помагає людям із обмеженими можливостя-
ми, це і Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», 
завдяки якому ми тут. Це ще й ті, хто ство-
рює реабілітаційні центри, щоб ми могли 
спілкуватися, розвиватися, щоб ми не зами-
калися в собі й могли виходити в люди».

Наталка ПЕТРУК
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ШКОЛА – МАЙБУТНЄ СЕЛА

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25

Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30

Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

Реформи в системі освіти призвели 
до закриття малокомплектних шкіл 

в українських селах, у тому числі й на 
Волині. Дітей довозять на навчання у 
сусідні населені пункти, що спричиняє 
чимало незручностей та негативно 
впливає на успішність школярів. А 
от жителі Нового Загорова, що в 
Локачинському районі, сподіваються: 
їхню початкову школу реформи 
оминуть.

Новозагорівську школу І ступеня від-
відують 20 діток, із них – 9 першокласників. 
Навчають школярів п’ять педагогів. Пере-
ступивши поріг закладу, відчуваєш, що тут 
є справжній господар. Усе в школі зроблено 
зі смаком та до ладу: затишні класи, повсюди 
квіти та композиції, що їх власноруч зробили 
учні та вчителі. Простора спортивна кімната, 
укомплектована хорошим інвентарем, навіть 
велотренажер стоїть у куточку та очікує на-
ступного уроку фізкультури. 

Раїса Шульгат у школі працює 30 років. 
Ось уже два роки вона – завідувачка навчаль-
ного закладу. Мабуть, саме завдяки її ак-
тивності та наполегливості школа з кожним 
роком стає кращою, а умови для навчання – 
сучаснішими. 

Реалізація різних проектів для покра-
щення навчального закладу – річ звична для 
цієї школи. Тому й не дивно, що тільки-но в 
Локачах відкрилося представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», як Раїса Шуль-
гат подала проект на заміну вікна. Та коли 
його почали обговорювати, скликали збори 
за участі сільської громади та представників 
Фонду, дійшли висновку, що потрібно збіль-
шити вартість проекту, щоб виконати біль-
ший об’єм робіт. 

Спільними зусиллями Фонду, шкільного 
колективу, сільської громади, органів місце-
вого самоврядування та спонсорів вдалося 
замінити шість вікон, вхідні двері, підбити 
стелю та стіни ОСБ-плитами, обкласти об-
лицювальною плиткою грубки для опалення, 
зробити косметичний ремонт приміщення.

Раїса Василівна зізнається, що завжди за- здрила тим, хто міг скористатися підтримкою 
Фонду. Тепер Новозагорівська школа у числі 
тих, кому з допомогою Фонду вдалося реалі-
зувати задумане. 

– Господар цілу хату за рік не ремонтує, а 
нам вдалося за літо усе зробити. Доводилося 
працювати з восьмої ранку до опівночі, – при-
гадує завідувачка. – Наші спільні ідеї збігли-
ся з фондівськими, і ось що з цього вийшло. 
Сьогодні наша школа на фоні села має євро-
пейський вигляд. І я не перебільшую. 

Ремонтні роботи проводили гуртом. Ні-
хто не стояв осторонь. 

Учитель фізкультури, інформатики та 
охорони здоров’я Богдан Машевчук прийшов 
працювати у школу відразу після закінчення 
Луцького педагогічного коледжу – два роки 
тому. Паралельно хлопець здобуває вищу 
освіту. Молодий вчитель доклав чимало зу-
силь, щоб школа, яку теж закінчував свого 
часу, стала кращою та сучаснішою.

– Зараз ви бачите зовсім іншу школу. Ра-
ніше тут були старі вікна, двері, стіни вже 
починали осідати, сипалася штукатурка. То-
рік ми з братом робили цоколь навколо бу-
динку. Цьогоріч я обкладав плиткою грубки, 
підбивав стелю в кабінеті інформатики, клав 

плитку в санвузлі, – розповідає Богдан Ма-
шевчук.

Учитель додає: коли вчився у коледжі, то 
не було й тижня, щоб не їздив десь на підза-
робітки, зазвичай на будівництво. Така прак-
тика і стала хлопцеві у пригоді. Підпрацьовує 
на будівельних роботах молодий вчитель і за-
раз, під час шкільних канікул. Адже, як зізна-
ється, робота вчителя дає стабільність, але аж 
ніяк не великий заробіток. 

Колишня випускниця Новозагорівської 
школи Оксана Барановська тепер водить 
сюди своїх дітей. Вона зазначає, що допомо-
га, яку надав Фонд, – велика підтримка для 
школи.

– Коли бачиш, що є люди, які готові дава-
ти свої кошти на добрі справи, то розумієш, 
що не все ще у нашій країні втрачено. Маю 
надію, що школу, в якій навчалися ми, наші 
батьки, а тепер здобувають освіту наші діти, 
не закриють. Що вона з кожним роком ста-
ватиме все кращою і затишнішою, – резюмує 
мама двох школярів.

Коли ми приїхали у Новозагорівську 
школу, тут саме відбувався звітний концерт 
за участі всіх школярів. На святковий за-
хід зібралося три покоління: бабусі, мами та 

діт ки. З дитячих уст прозвучали найщиріші 
слова подяки. Учні співали, декламували вір-
ші, та найбільше впало у вічі їхнє святкове 
вбрання – яскраві спіднички, вишиті блузки 
та жилетки у дівчаток, сорочки у хлопчиків. 
Як зазначила завідувачка школи, більшість із 
цих костюмів для дітлахів вишила перша ди-
ректорка цієї школи, 82-річна Дарія Ребрук. 

– Ви – особлива громада, чітко знаєте, чого 
хочете, і впевнено йдете до мети. Усі резуль-
тати, яких нам вдалося досягти, наближають 
вашу громаду ще на крок до європейських 
стандартів. З іншого боку, вони зробили 
вашу маленьку школу ще затишнішою, ком-
фортнішою і по-домашньому теплою. Бажаю, 
щоб ви всі щоранку з гарним настроєм поспі-
шали на заняття. А після уроків зі спокійною 
душею поверталися додому. Цей проект за-
вершився, але пам’ятайте: коли зачиняються 
одні двері, неодмінно відчиняються інші, – 
зазначила керівник локачинського представ-
ництва Фонду Оксана Дмитрук.

Тим часом завідувачка Новозагорівської 
школи зізнається, що має ще багато планів 
та задумів, тож у жодному разі не збирається 
зупинятися на досягнутому. 

Ірина ЮЗВА 
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