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РУКА ДОПОМОГИ

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЖИТТЯ

Кажуть, що рани з 
часом загоюються. 

Дарма. Є такі, що роками 
нагадують про себе, 
калічать душі та життя. 
Після повернення із зони 
АТО військовослужбовців 
та тих, хто вдома ночами 
молився за їхнє життя, ще 
довго переслідує війна. 
Таких прикладів безліч. Та 
за кожною історією стоїть 
конкретна людина, яка 
потребує уваги та допомоги, 
щоб повернутися до 
мирного життя. 

Проект «Психологічна допомо-
га учасникам АТО та їхнім сім’ям» 
втілюють викладачі кафедри прак-
тичної психології та безпеки жит-
тєдіяльності Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

У заміському готельному 
комп лексі «Маєток»  поблизу 
Луцька щомісяця традиційно від-
буваються психологічні заняття із 
реабілітації родин учасників АТО. 
Триденна програма передбачає 
індивідуальні консультації, занят-
тя в групах, дитячу арт-терапію, 
обговорення життєвих ситуацій, 
екскурсії і передусім – живе друж-
нє спілкування. 

«ЛЮДИ ПІСЛЯ ВІЙНИ 
ЩЕ ДОВГО НЕ МОЖУТЬ 
ПЕРЕСТУПИТИ МЕЖУ...»

Олександр і Наталка Коцюри 
з Любомля приїхали на сімейну 

реабілітацію з п’ятирічним сином. 
Олександр пішов у зону АТО доб-
ровольцем. Служив у лавах 1-го 
батальйону територіальної обо-
рони «Волинь». Дружину про своє 
рішення повідомив уже тоді, коли 
було оформлено всі документи. Та 
Наталка не ображається. Каже, що 
якби була можливість, то й сама 
пішла б воювати.

«Я люблю свою країну і ніколи 
не проміняв би її на якусь іншу. 
На війну ішов свідомо. Нас два 
місяці посилено готували, а далі 
відправили на схід. Словами не 
можна передати, що таке війна, – 
каже чоловік, а через мить додає: 
– Тут, у тилу, ще важче. З деякими 
людьми неможливо спілкуватися. 
Хоча є такі, що нас розуміють, до-
помагають».

Сім’я Коцюрів на реабілітацію 
їхала свідомо. Вони задоволені 

заняттями, які проводять психо-
логи. Доки є можливість, хочуть 
отримати приватну консультацію 
фахівців.

«Люди після війни ще довго 
не можуть переступити межу... Я 
маю заради кого жити. Але є хлоп-
ці, які повертаються з передової і 
знаходять розраду лише в спирт-
ному. Тому робота з психологами 
потрібна всім», – зазначає Олек-
сандр. 

«ТЕПЕР МИ 
НАСОЛОДЖУЄМОСЯ 
КОЖНОЮ ХВИЛИНОЮ 
ЖИТТЯ»

Ковельчани Микола і Миро-
слава Сімішкури приїхали у «Ма-
єток» із сином Іллею та доньками 
Анною і Поліною (однорічна кри-
хітка стала найменшою учасни-

цею заїзду). Кажуть: не знали, що 
на них чекає, але з кожним днем 
було все цікавіше й цікавіше. Ми-
рослава з теплом у погляді додає, 
що з самого початку всі учасники 
заїзду здружилися, стали однією 
великою сім’єю. 

Миколу мобілізували у 2014 
році. Чоловік також служив у 
1-му територіальному батальйоні 
«Волинь». Зізнається: якби йому 
сказали, що тут будуть працюва-
ти психологи, то не поїхав би. Та 
психологічні вправи виявилися 
зовсім не такими, як собі уявляв. 
Вони допомогли глибше пізнати 
себе.

«Ми, жінки, також психоло-
гічно виснажені. У Миколи була 
можливість самому поїхати на 
реабілітацію, та ми хотіли разом, 
сім’єю, – каже Мирослава. – Війна 
змінила ставлення одне до одного. 

Тепер ми насолоджуємося кожною 
хвилиною життя, намагаємося 
більше часу проводити разом». 

РЕАБІЛІТАЦІЯ, 
ЩО РОБИТЬ СІМ’Ю 
МІЦНІШОЮ

У проекті беруть участь ди-
тячі психологи, які працюють із 
посттравматичним стресовим 
розладом, фахівці, що опікуються 
самими бійцями, та сімейні пси-
хологи, які займаються з усією 
родиною. 

Доки маленькі учасники за-
їзду виготовляють букети з по-
льових квітів, у їхніх батьків за-
няття з психологом. У групі щось 
жваво обговорюють. Психолог 
Катерина Шкарлатюк зазначає, що 
серед учасників є ті, хто самостій-
но навчився долати післявоєнні 
труднощі. Своїм досвідом вони 
діляться з тими, в кого проблеми 
залишилися. 

«Сім’я – це таке поле, де учас-
ник АТО проводить найбільше 
часу. Члени сім’ї – найсильніший 
інструмент, який може на нього 
вплинути, – вважає практичний 
психолог, куратор проекту «Пси-
хологічна допомога учасникам 
АТО та їхнім сім’ям» Мирослава 
Мушкевич. – Ще один позитив-
ний момент нашого триденного 
відпочинку – це те, що чоловіки 
спостерігають, як гарно прово-
дять час їхні дружини, вони обго-
ворюють певні сімейні питання, 
бачать, які творчі їхні дітки. Такі 
заїзди роблять сім’ї ще більш згур-
тованими та міцними». 

Ірина ЮЗВА
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ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

РЕФОРМА ОСВІТИ ПОЧИНАЄТЬСЯ 
З ІНІЦІАТИВИ БАТЬКІВ

ПЕРЕВАГИ ОСББ: ДАХ НЕ 
ПРОТІКАЄ, ВІТЕР НЕ ГУЛЯЄ

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
Зимові морози та колючі вітри 
тепер не страшні мешканцям 
двох багатоповерхівок на вулиці 
Писаревського, що в обласному центрі. 
Як справжні господарі лучани утеплили 
житлові будинки, відремонтували 
покрівлю та інженерні мережі. Їм це 
вдалося зробити завдяки підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Нашому будинку, що на вулиці Писа-
ревського, 4, – чверть століття. За ці роки 
металеві труби поіржавіли, почали протіка-
ти. У підвалі стояла вода. Люди не могли там 
нічого зберігати. Минулого літа зауважили, 
що і дах треба ремонтувати. У ЖКП тільки 
обіцяли допомогти, тому ми вирішили ство-
рити ОСББ. Нам підказали, що у Фонді Іго-
ря Палиці «Тільки разом» діє проект «Спри-
яння розвитку ОСББ», – розповідає голова 
ОСББ «Фенікс» Ольга Остимчук.

Активні мешканці звернулися в Офіс 
розвитку кварталу, що на вулиці Гордіюк. 
У вересні 2015 року створили ОСББ і тієї ж 
осені на умовах співфінансування з Фондом 
відремонтували дах будинку. 

– Ми були приємно вражені, що у Фонді 
надали конкретну і юридичну, і фінансову 
підтримку. Тому вирішили звернутися ще 
раз, – провадить Ольга Остимчук. 

За словами голови ОСББ, вони брали 
участь у міській програмі «Сприяння діяль-
ності ОСББ на території міста Луцька про-
тягом  2015-2019 років». Загальний кошто-
рис модернізації інженерних мереж у їхній 
дев’ятиповерхівці становив 178 тисяч 99 
гривень. 70% суми ОСББ залучило з місько-
го бюджету. Мешканцям треба було доклас-
ти решту 30%, а це – 76 тисяч 710 гривень. 
Однак ця сума була для лучан непосильною. 
Вони звернулися по допомогу до Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом». І Фонд ухвалив 

рішення дофінансувати частку ОСББ на 
суму 15 тисяч гривень.  

У будинку відремонтували електрощи-
тову, поставили автомати. На сходових май-
данчиках тепер горять світлодіодні лампоч-
ки з давачами руху. Економія електроенергії 
досить відчутна, каже Ольга Остимчук. Та 
й мешканці усіх 63 квартир бачать очевидні 
зміни на краще. У підвалі тепер сухо і тепло. 
Є лічильники на холодну й гарячу воду, по-
казник тиску води. Старі металеві труби 
жильці планують здати на металобрухт, а 
гроші відкласти на інші потреби. У планах 
ОСББ – осучаснити систему опалення та 
зробити благоустрій прибудинкової тери-
торії. 

У будинку навпроти, що за адресою Пи-
саревського, 7, новостворене ОСББ «Анта-
лія» теж має чим похвалитися. 

– Ми створили об’єднання співвлас-

ників багатоквартирного будинку в черв-
ні цього року, – каже голова ОСББ Леонід 
Мацюк. – У цьому нам допомогли в Офісі 
розвитку кварталу, що на проспекті Відро-
дження. Тепер мешканці розуміють, що самі 
розпоряджаються своїми грошима. На умо-
вах співфінансування Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» допоміг встановити 16 енер-
гоощадних пластикових вікон у коридорах, 
а також відремонтувати покрівлю. 

– Тепер у коридорах не «гуляє» вітер, – 
тішиться квартиронаймач Ілля. – А то у ста-
рих рамах були такі дірки, що рука просо-
вувалася. 

Загальна вартість робіт у будинку стано-
вить 31 тисячу гривень. Фонд профінансував 
15 тисяч гривень. Мешканці багатоповерхі-
вок переконалися, що тільки разом можна 
досягти позитивних змін у житловій сфері. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

ГОТОВІ ВЧИТИСЯ, 
ЩОБ ЗАЛУЧИТИ БІЛЬШ 
СЕРЙОЗНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Економічні труднощі, які переживає 
наша країна, негативно впливають на осві-
ту. Значна частина витрат на навчання ді-
тей у школах та дитсадках покривається з 
кишень батьків, які щомісяця сплачують на 
потреби школи від 20 до 50 гривень. За ці 
гроші купують вікна, двері, будівельні ма-
теріали. Попри те, що бюджетне фінансу-
вання мало би покривати такі господарські 
витрати, його заледве вистачає на енерго-
носії й зарплату працівникам шкіл та са-
дочків. 

У 2015 році Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» започаткував проект «Фонд розвит-
ку навчального закладу». Його мета – спри-
яти ефективному використанню коштів для 
покращення навчального процесу, розви-
ток навчально-методичної бази освітнього 
закладу та залучення додаткових джерел 
фінансування. Такий фонд уже рік функціо-
нує у загальноосвітній школі №11. Сьогодні 
фонд розвитку «Ерудит» уже має конкретні 
результати та нові амбітні плани.

Голова правління фонду розвитку ЗОШ 
№11 «Ерудит» Наталія Гунько зазначила, що 
піклувальна рада школи та педагогічний ко-
лектив уже давно планували зареєструвати 
при навчальному закладі організацію, яка 
сприятиме розвитку школи. Проте у них 
виникало багато запитань щодо самої про-
цедури створення, а також юридичних та 
бухгалтерських аспектів.

– Дуже вдячні, що Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» надав нам юридичну під-
тримку та маршрутний лист у питанні реє-
страції фонду. Без допомоги в нас нічого не 
вийшло б, – зауважує Наталія Гунько. – Ми 
мали на меті створити самостійну, ефектив-
ну, недержавну, неприбуткову організацію, 
з допомогою якої можна було б розвивати 
та фінансувати навчальний заклад. Нам це 
вдалося. У січні наш фонд розвитку вже ма-
тиме два річні фінансові звіти, що є умовою 
для участі у міжнародних грантових про-
грамах. Ми готові вчитися, щоб залучити 
більш серйозне фінансування.  

ЗА РІК РОБОТИ ФОНД РОЗВИТКУ ЗОШ №11 «ЕРУДИТ» ЗАЛУЧИВ МАЙЖЕ 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

НАДІЇ, ЯКІ БАТЬКИ ПОКЛАДАЛИ 
НА ФОНД, ВИПРАВДАЛИСЯ

На початку роботи правління фонду 
розвитку ЗОШ №11 «Ерудит» разом із ке-
рівництвом школи затвердили стратегію 
розвитку. Відштовхуючись від стратегічних 
планів, складали програми й проекти, час-
тину з яких успішно реалізовують.

– Я підтримала батьків, тому що в них 
був хороший задум – працювати для роз-
витку школи й дітей, які в ній навчаються. 
Адже центром у роботі освіти має бути ди-
тина, – зазначає директор школи Марія Мо-
роз. – Ми працювали один рік і вже можна 
говорити про результати. Було залучено 
значні додаткові кошти. Завдяки цьому ба-
гато зроблено для розвитку художніх, теа-
тральних колективів, яких у нас аж шість. 
Дуже велику суму витратив фонд на заку-
півлю костюмів, взуття, декорацій. За під-
тримки фонду розвитку «Ерудит» зміцнили 
матеріально-технічну базу: закупили муль-

тимедійний комплекс, ноутбук. За гроші 
батьків і частково за кошти, що їх залучив 
фонд, вдалося обладнати конференц-залу. 
За підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» встановили систему відеонагляду в 
школі та обладнали місце вахтера. Надії, які 
батьки покладали на фонд, виправдалися.

Як доказ ефективності діяльності фон-
ду Наталія Гунько презентувала фінансо-
вий звіт. За рік роботи «Ерудиту» вдалося 
залучити понад 98 тисяч гривень. Голова 
правління фонду розвитку ЗОШ №11 за-
значила, що шлях до досягнення успіху був 
складним. Члени правління зверталися до 
різних організацій та підприємств із про-
ханням підтримати фонд розвитку їхнього 
навчального закладу. Було багато відмов, 
проте знайшлися й ті, хто підтримав ініціа-
тивних батьків. Серед них – підприємець 
Руслана Лазарєва. Жінка не лише показала 
особистий приклад, але й закликала підпри-
ємців долучатися до благодійності.

– У нашому мікрорайоні приблизно 40 
підприємців. Якщо вони щодня, щомісяця, 
щороку по гривні даватимуть, це буде значна 
підтримка. Ми всі зацікавлені в співпраці, а 
також у тому, щоб процвітала школа, бо це 
діти, це батьки, це сім’ї, – зауважила вона. 

ІНІЦІАТИВА БАТЬКІВ ТА 
СПРИЯННЯ ДИРЕКЦІЇ – ДВІ 
НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ, ЩО 
ДАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Для того щоб робота фонду була відкри-
тою та більш ефективною, батьки створили 
сторінки в соцмережах. Там вони обміню-
ються інформацією, розповідають про ро-
боту фонду, діляться планами та залучають 
більше прихильників, спонсорів, активістів. 

– З 2014 року маємо партнерські відно-
сини з цією школою. Ми побачили, яке міс-
це тут має дитина в навчально-виховному 
процесі, скільки уваги приділяють дирекція, 
педагоги та батьки, – каже заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Орест Маховський. – Незважаючи на 
те, що школа розташована на околиці міста, 
вона – одна з тих, які є взірцем для провід-
них шкіл. Цього фонду не було б, якби не 
було ініціативних батьків та сприяння ди-
рекції. Це дві невід’ємні складові, які разом 
дають результат.

Переваги фондів розвитку навчальних 
закладів уже відчули в луцьких загально-
освітніх школах №№11, 12, 13, 16, 17, 25. До 
ініціативних батьків, які створили фонди 
розвитку в школах, долучилися і дитячі сад-
ки №№ 3, 8, 23, 22, 28, 32.

2016 року Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» відкрив представництва у всіх районах 
області. Тепер до тих луцьких навчальних 
закладів, які знають, що таке сучасна освіта, 
мають можливість приєднатися школи та 
садочки не лише Луцька, а й інших населе-
них пунктів Волині.

Ірина ЮЗВА
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АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

«АРТЕКІВЦІ» ВИЗНАЧИЛИ «АРТЕКІВЦІ» ВИЗНАЧИЛИ 
НАЙСПОРТИВНІШИЙ ЗАГІННАЙСПОРТИВНІШИЙ ЗАГІН

«Знаєте, коли я писав 
лиця хлопців, які зараз 
воюють там, на небесах, 
знову за нас, за Україну, в 
мене аж судома зводила і 
пальці корчило, а потім – 
лють, лють страшна. А 
подивишся в їхні ОЧІ – там 
Мир, там Любов. І вони 
своєю ЛЮБОВ’Ю рятують 
нас. Герої сьогодення, Живі 
і Живіші за всіх Живих», – 
так підписав серію робіт 
«Айдар» Руслан Кашаюк на 
своїй сторінці у Facebook.

ЗІГРІЙ ДУШУ ІСТОРІЯ, ПИСАНА НА СКЛІІСТОРІЯ, ПИСАНА НА СКЛІ

210 обдарованих школярів із усієї 
Волині отримали можливість провести 
осінні канікули в дитячо-спортивному 
таборі «Артек-Буковель». Такі оздоровчі 
поїздки вже п’ятий рік поспіль 
організовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у рамках програми «Здоров’я 
волинян». Табір «Артек-Буковель» – 
серйозний стимул успішним у навчанні 
й творчості юним волинянам 
працювати та розвиватися далі. 

Упродовж десяти днів школярі не лише 
демонстрували вміння і таланти, а й випро-
бовували себе у незвичних амплуа, експери-
ментували, розвивали творчі, інтелектуаль-
ні, спортивні та організаторські здібності. 
Кожен загін став невеличкою сім’єю, згур-
тованою командою. Усі дні без винятку були 
наповнені яскравими емоціями та незабут-
німи враженнями юних відпочивальників.

Більшість дітей, які потрапили в табір, – 
призери предметних олімпіад. Вони зосе-
реджені на навчанні, а на спорт часу обмаль. 
Зате у таборі відпочинок був насправді ак-
тивним: діти і розважалися, і змагалися. 
На міні-футбольному полі табору «Артек-
Буковель» визначали, зокрема, найспор-
тивніший загін. За допомогою жеребкуван-
ня дітей поділили на групи та визначили 
суперників. У кожній команді – по п’ять 
учасників. Гра тривала 12 хвилин. Найбільш 
емоційним виявився матч між восьмим та 
дев’ятим загонами – найстарші змагалися із 
найменшими. Молодші гравці поступилися 
суперникам лише у серії пенальті. 

Воротар  дев’ятого загону Роман Бахма-
тов  задоволений грою своєї команди, адже 
на полі вона діяла злагоджено та зуміла по-
казати хороший видовищний матч. Йому 
як воротареві було важко на позиції, але 
тримався до останнього. «У футбол я граю 
тільки  вдома з хлопцями, недавно почав 
відвідувати додаткові заняття із цього виду 
спорту. В нашій команді не було спортсме-
нів, та й тренуватися не мали часу. На полі 
в такому складі наша команда була вперше. 
Це хороший для нас досвід і проведення 

вільного часу», – розповідає луцький школяр.
У фінал вийшли команди з другого та тре-

тього загонів. Із рахунком 2:1 перемогу здобув 
третій. Гравці кажуть, що стали лідерами завдя-
ки вболіванню дружної родини – так називають 
свій загін.

«Дуже важлива підтримка цілої команди. 
Ми, дівчата, нічим не могли допомогти хлопцям 
на футбольному полі – тільки вірою в те, що у 
них все вийде і їм вдасться вибороти перемогу. 
За час відпочинку в «Артеку-Буковелі» ми  згур-
тувалися. У нас дуже дружний колектив, із ним 
хочеться розвиватися й далі. Ми всі віримо одне 
в одного», – ділиться емоціями  вболівальниця з 
третього загону Олена Коржан.

Програма табору збалансована, тут усе роз-
поділено гармонійно – день спорту, творчості, 
ерудита – все для того, щоб діти могли отримати 
нові знання з різних галузей та розвивати їх у 
майбутньому.

Такими поїздками засновник Фонду «Тільки 
разом» Ігор Палиця стимулює  юних волинян до 
нових звершень, адже де талановита молодь – 
там успішна країна. 

Людмила ПАСТУШОК

Війна для волинянина Руслана 
Кашаюка, як і для багатьох 
інших військовослужбовців, 
розпочалася з Майдану. 
Чоловік каже, що має 
загострене відчуття 
справедливості. Мабуть, 
саме тому в найбуремніші дні 
Революції Гідності перебував 
у серці столиці. Потому був 
батальйон «Айдар», так 
звана АТО у всіх її виявах, 
поранення... Події, що 
відбувалися в серпні 2014-го, 
військовослужбовець згадує 
обережно, ніби намагається не 
розворушити у пам’яті болючі 
моменти.

«Утримуючи село Хрящува-
те, ми опинилися в півкільці та 
змушені були відступати. Зв’язку 
з командуванням не було, це най-
більше гнітило. Ми мали звичай-
не радіо, з нього дізнавалися но-
вини. У нас вже тоді були великі 
втрати, але ми раділи, адже по 
радіо казали, що почався наступ, 
що наші хлопці майже взяли Іло-
вайськ. Це нам додавало сил та 
вселяло надію. Ми готові були 
там лягти, – повертається спо-
гадами у минуле. – Коли зайшли 
туди, в нашій роті було 62 чоло-
віки, на базу повернулося лише  
23... Решта – трьохсоті й двохсоті. 
Тоді, у Хрящуватому,  я дістав по-
ранення...».

Війна внесла корективи у жит-
тя Руслана. Військовослужбовець  

ПІСЛЯ ПОРАНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ВІДКРИВ У СОБІ ХИСТ ДО МАЛЮВАННЯ
переніс мікроінсульт, деякий час 
не міг розмовляти. Щоб остаточ-
но не впасти у депресію, чоловік 
робив ікони з бісеру та круп. Пе-
ребуваючи на реабілітації в Ізках 
у рамках проекту «Зігрій душу», 
Руслан відкрив у собі хист до ма-
лювання. 

«Бог дав мені талант, бо я ра-
ніше був далекий від малювання. 
Хоча ці таланти є у нас від наро-
дження, потрібно тільки зуміти 
відкрити їх у собі», – переконаний 
Руслан.

Чоловік вступив до універ-
ситету на юридичний факультет. 
Проте вже на першій сесії зрозу-
мів, що стан здоров’я не дозволить 
йому отримати якісні знання. Тоді 

військовослужбовець перевівся на 
спеціальність «Образотворче мис-
тецтво». Паралельно навчається в 
Іконописній школі Українського 
Католицького Університету.

Руслан знайшов душевний 
спокій у малюванні. Це заняття 
приносить чоловікові не лише 
задоволення, а й стає своєрід-
ною арт-терапією, розслабляє та 
врівноважує. Переважно чоловік 
малює образи на склі. Окрім цьо-
го, у своїх роботах  він хоче збе-
регти історію «Айдару», історію 
російсько-української війни, об-
личчя волонтерів. Створені кар-
тини військовослужбовець роз-
даровує або виставляє на аукціон, 

а кошти віддає тим, кому вони по-
трібні. 

Руслан знайшов сили, щоб 
адаптуватися до мирного життя. 
Тепер своїм прикладом він допо-
магає тим, хто близький  йому по 
духу – військовослужбовцям, які 
пережили жах війни. 

«Руслан хороший лектор. Він 
гарно спілкується з хлопцями, 
розповідає про життєві позиції та 
досвід. Наступного разу братиме 
участь у проекті на повних правах 
арт-терапевта, – каже керівник 
проекту «Зігрій душу» Анна Ли-
сакова. – До нас на реабілітацію 
приїздять різні групи. З одними 
учасниками легко працювати, а 

інші закриті, порозумітися з ними 
вдається лише в останні дні. Коли 
з хлопцями спілкуватиметься  
військовий, буде швидше налаго-
дження контакту й результат».

Військовослужбовець розпо-
відає, що багато хлопців відмовля-
ються від реабілітації, і далі хова-
ються в собі, мовляв, я ж не стану 
художником. 

 «Людина сама має хотіти змін 
і не боятися їх. Внутрішньо ми всі 
їх потребуємо, але чи докладаємо 
зусиль для цього? Мало приїхати 
сюди, потрібно працювати над 
собою, щоб змінюватися. Бог не 
може купити замість тебе лоте-
рею, щоб ти виграв мільйон, му-
сиш вставати і робити щось сам. 
Звісно, не всі після реабілітації 
стануть художниками чи почнуть  
ліпити з глини, але такі заняття 
допомагають людині  розкрити-
ся», – зазначає Руслан Кашаюк.

«Зігрій душу» – проект, який 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» реалізовує спільно з волон-
терами. Його мета – допомогти 
тим, хто повернувся з передової, 
пристосуватися до мирного жит-
тя. Тижнева програма реабілітації 
включає психологічну допомогу, 
соціальну адаптацію, відпочинок 
та лікування у санаторії, рефлек-
сотерапію, коли учасники проек-
ту малюють, виготовляють гон-
чарні вироби. 

Ірина ЮЗВА
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СПОРТИВНІ ПОДАРУНКИ

ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩІ 
КОМАНДИ З МІНІ-ФУТБОЛУ 
СЕРЕД ШКОЛЯРІВ

Під час осінніх канікул у Луцьку 
вже увосьме відбулися традиційні 

змагання з міні-футболу серед 
школярів  «Адреналін ліга». Звання 
найкращих виборювали учні трьох 
вікових категорій: 6-7 класів, 8-9 класів 
та 10-11 класів. Зауважимо, що захід 
відбувався окремо серед дівчат та 
хлопців. Учасниками змагань були 
понад 500 школярів практично з усіх 
луцьких та приміських сільських шкіл. 
Традиційно організатором турніру 
виступила Асоціація міні-футболу 
Волині. Захід проходив за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Нагородження відбулося 27 жовтня у 
спортивно-розважальному комплексі «Адре-
налін Сіті». Призери та переможці змагань 
отримали подарунки й нагородну атрибутику 
від організаторів, спонсорів змагань і Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Засновник Фонду з шаною та повагою 
ставиться до спортсменів і людей, які пропа-
гують здоровий спосіб життя й прищеплюють 
любов до спорту і фізичної культури. Саме 
такі заходи дають школярам можливість ре-
алізовувати свій потенціал. Упевнений, що 
багато з вас мріють через кілька років по-
повнити лави основної команди Волині. Не 
сумніваюся, що завдяки великим старан-
ням, неймовірній праці та дисципліні вам це 
вдасться, – резюмував присутній під час наго-
родження менеджер Фонду Олексій Сорокун.

Враженнями від змагань поділилися учас-
ники, тренери та організатори. 

Сергій Голоскоков, 
керівник Асоціації міні-футболу Волині:

– У проведенні змагань допомагають наші 
партнери, завдяки яким маємо змогу органі-
зовувати для дітей це щорічне свято футза-
лу. Цього разу нам дуже допоміг Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», із яким ми досить 
плідно співпрацюємо. Саме Фонд посприяв 
нам у придбанні нагородної атрибутики для 
всіх призерів та переможців. Міні-футбол в 
області не отримує фінансування ні від феде-
рації, ні з Києва. Цей вид спорту існує сам по 
собі й розвивається лише завдяки небайду-
жим людям. Для дітей ці змагання – крок до 
дорослого футзалу. Останніми роками така 
тенденція, що з футзалу у великий футбол 
приходить багато зірок. Наприклад, брази-
лець Неймар, який зараз грає за «Барселону», 
починав із футзалу. 

За словами Сергія Голоскокова, футзал – 
найдоступніший вид спорту, адже у кожній 
школі є спортзал. Відповідно, не потрібно 
залежати від погодних умов. Діти розвива-

ються, ведуть здоровий спосіб життя. Багато 
фіналістів минулих років змагаються уже в 
чемпіонаті області серед дорослих. А серед 
дів чат є такі, які грають за національну збірну 
України і у великому футболі, і в командах з 
футзалу.  

Анастасія Грицак, десятикласниця 
НВК-ліцею №22, капітан команди дівчат:

– Беру участь у змаганнях вже п’ятий рік, 
а загалом граю у футбол шість років. Жіно-
чий футбольний клуб «Легіон» діє з 2001 
року. Стараємося залучати дівчат до спорту, 
але відразу кажемо: це дуже важко фізично, 
треба постійно тренуватися. Але у спортсме-
нок нема шкідливих звичок, вони витривалі 
й майже не хворіють.  
Олександр Мамотюк, 
учитель фізкультури НВК-ліцею №22:

– У нашій школі дуже популярний фут-
бол. Цю гру люблять всі діти – від молодших 
школярів до найстарших. Учні виявляють іні-
ціативу й нас до цього стимулюють. Прово-
димо шкільні змагання, запрошуємо тренерів 
із «Волині», «Адреналіну». Краще хай діти ру-
хаються, займаються спортом. Наші старшо-
класники вже грають у дублі «Волині». 

За підсумками чемпіонату, серед дівчат 
6-7 класів перемогу здобули юні футзалістки 
Луцької гімназії №4 імені Модеста Левиць-
кого. Серед 8-9 класів переможцем стала 
команда Луцької ЗОШ I-III cтупенів №15. Се-
ред 10-11 класів перемогли старшокласниці 
Луцького НВК №26. 

Серед хлопців 6-7 класів перемогу здобу-
ла команда ЗОШ І-ІІІ ступенів №23, 8-9 кла-
сів – ЗОШ I-III ступенів №17, 10-11 класів – 
НВК-ліцею №22.

Такі масові заходи вкотре доводять: мо-
лоде покоління охоче займається фізичною 
культурою та спортом, зокрема футболом. 
Однак для цього нам усім треба консоліду-
вати зусилля, щоб створити юним спортсме-
нам відповідні умови.

 Оксана ХВЕДЧЕНЯ


	11
	12
	13
	14

