
№ 45 від 8 грудня 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

З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

РУКА ДОПОМОГИ

РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЩО ПОВЕРТАЄ ДО ЖИТТЯ
Невизнана війна, що 

третій рік триває на 
сході нашої країни, вносить 
свої корективи у життя 
українців. Найважче тим, 
хто безпосередньо захищає 
державний суверенітет і 
територіальну цілісність 
України. 

Якщо військовослужбовцю по-
щастило повернутися з так званої 
АТО живим та непораненим, то 
часто виникає ще одна проблема – 
фантомні болі душі роками нага-
дують про пережите жахіття. Від-
луння війни надовго залишається 
у сім’ях тих, хто повернувся з пе-
редової.

Так склалося, що в нашому 
суспільстві зазвичай упереджене 
ставлення до психологів. Люди 
вкрай рідко звертаються по до-
помогу до фахівців цієї галузі та 
залишаються тет-а-тет зі своїми 
проблемами.

Викладачі кафедри практичної 
психології та безпеки життєдіяль-
ності Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі 
Українки спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» втілюють у 
життя волонтерський проект «Пси-
хологічна допомога учасникам 
АТО та їхнім сім’ям». Упродовж 
двох з половиною років у замісь-
кому готельному комплексі «Ма-
єток» поблизу Луцька щомісяця 
відбуваються психологічні занят-
тя з реабілітації родин учасників 
АТО. Триденна програма перед-
бачає індивідуальні консультації 
фахівців, заняття в групах, дитячу 
арт-терапію. Військовослужбовці 
разом з дружинами у невимушеній 
обстановці діляться наболілим із 
фахівцями, обговорюють життєві 
ситуації. 

Психолог проекту «Психоло-
гічна допомога учасникам АТО та 
їхнім сім’ям» Антоній Мельник 
зазначає, що реабілітаційні про-
грами мають будуватися саме на 
залученні членів сімей учасни-
ків АТО. Адже такий формат ви-
правдовує себе, його ефективність 
дуже висока.

«На превеликий жаль, нас не 
готували до війни. Тому і нам, і 
медикам, і соціальним працівни-
кам доводилося на ходу здобувати 
той досвід роботи з психологіч-
ною травмою, який маємо сьогод-
ні. Він неоціненний», – констатує 
фахівець.

Член правління спілки воїнів 
АТО Волині Юрій Рудницький на 
реабілітацію в «Маєток» приїхав із 
дружиною, донечкою та наймен-

шим членом сім’ї – кішкою Багі-
рою.

Юрій – військовослужбовець 
батальйону «Азов». Чоловік каже: 
війна міняє людину, її життя та 
побут. Тому така реабілітація по-
трібна не лише для тих, хто без-
посередньо воював, а й для тих, 
хто вдома ночами молився за їхнє 
життя. 

«Ми ще не вийшли з того ста-
ну... Не влаштувалися на роботу... 
Ми волонтеримо, їздимо на схід, 
залагоджуємо проблеми наших 
хлопців. А тих проблем дуже бага-
то. У тому числі й психологічних. 
Ті, хто повернувся з війни, шука-
ють душевну гармонію у спирт-
ному. Половина хлопців розлу-
чаються. Багато демобілізованих 
вдаються до суїциду», – наводить 
страшні приклади Юрій та з сумом 
констатує: попри те, що війна три-
ває третій рік, на державному рівні 

так і не забезпечили ефективну ро-
боту психологів із військовослуж-
бовцями.

Чоловік припускає, що наста-
не час, і він повернеться у зону 
бойових дій, адже війна ще не 
закінчилася. А поки вдома, хоче 
насолодитися моментами, прове-
деними з сім’єю, та навести лад у 
думках.

«Ми тут лише другий день, а 
мені вже подобається. Нас роз-
бирають, як конструктор. До-
помагають зрозуміти себе, своє 
ставлення до сім’ї, дитини», – ді-
литься враженнями про реабіліта-
цію Юрій. 

Доки дорослі працюють із пси-
хологами, для маленьких учасни-
ків реабілітації передбачені занят-
тя з хенд-мейду. Загалом у проекті 
беруть участь дитячі психологи, 
які працюють із посттравматич-
ним стресовим розладом, фахівці, 

що опікуються самими бійцями, та 
сімейні психологи, які займаються 
з усією родиною. Є вправи, коли 
діти й батьки разом будують своє 
майбутнє.

Студентка Тамара Бульчик 
упродовж двох років допомагає 
психологам працювати з дітка-
ми. Проект дав дівчині неабияку 
практику. Адже під час роботи з 
малечею фахівці використовують 
арт-терапевтичні методики. Усі 
заняття проходять у формі гри. 
Тамара каже, що є ситуації, які ми 
не можемо змінити, проте можемо 
змінити ставлення до них. У цьому 
й полягає основна робота психо-
лога.

Керівник проекту «Психоло-
гічна допомога учасникам АТО та 
їхнім сім’ям» Мирослава Мушке-
вич зізнається: ніхто й не очікував, 
що проект буде таким вдалим. За 
час його реалізації було проведено 

18 заїздів. Організаторам вдалося 
так відшліфувати проект, що тепер 
діляться досвідом із колегами з ін-
ших регіонів України. 

«Члени сім’ї не завжди зна-
ють, як знайти правильний під-
хід до військового. Тут фахівець 
має підкоректувати, допомогти, 
обговорити, – зазначає Миросла-
ва Мушкевич. – Ми дуже вдячні 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», бо якби не його підтримка, 
то самостійно нам не вдалося б 
реалізувати цей проект. Адже по-
трібне спеціальне місце, де кожен 
учасник почувався б комфортно, 
відповідне обладнання, харчуван-
ня. Психологічний інструментарій 
дорого коштує. Тільки завдяки 
Фонду ми змогли досягнути таких 
позитивних результатів реабіліта-
ції військовослужбовців та членів 
їхніх сімей».

Ірина ЮЗВА

Сім’я Рудницьких приїхала на 
реабілітацію з кішкою Багірою

Заняття з психологом проходять 
у невимушеній обстановці

Студентка Тамара Бульчик допомагає 
психологам працювати з дітьми

Мирослава Мушкевич знає як знайти правильний 
підхід до найменших учасників реабілітації
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «НА СІЛЬСЬКІЙ 
ОСВІТІ НЕ МОЖНА ЕКОНОМИТИ»

ПІДТРИМКАПРОМІНЧИК МИЛОСЕРДЯ

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ
У 2014 році, коли війна неждано 
увірвалася в нашу країну, на допомогу 
армії прийшли прості українці. 
Люди пересилали гроші на потреби 
військових, ділилися харчами, 
підтримували морально. 

Волонтерів тоді називали рушійною си-
лою антитерористичної операції. Минуло 
понад два роки, держава так і не спромог-
лася взяти на себе повне забезпечення ар-
мії. Волонтери й далі забезпечують усім, що 
потрібно, тих, хто оберігає наш спокій. 

Напередодні Дня Збройних сил України 
активісти ГС «Спілка воїнів АТО Волині» 
вчергове вирушили у зону АТО. Голова спіл-
ки Олег Твердохліб зазначає: особливість 
цієї поїздки в тому, що активісти відвідають 
нашу волинську 14-ту окрему механізовану 
бригаду та передадуть військовий інвентар. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» до-
поміг волонтерам зібрати гуманітарний 
вантаж. Оскільки місце ротації волинських 
бійців зазвичай у полі, часто виникають 
проблеми з постачанням електроенергії. 
Щоб полегшити будні наших захисників, 
Фонд придбав дизельний генератор. Хлоп-
ці зможуть заряджати мобільні телефони, 
щоб спілкуватися з близькими та безпере-
шкодно користуватися іншими пристроя-
ми, які працюють від електрики. Крім цьо-
го, Фонд передав військовий інвентар та 
надав фінансову підтримку на виготовлен-
ня індивідуальних нагород для військово-
службовців. Загалом було надано допомогу 
на суму понад 50 тисяч гривень. 

«З Фондом ми співпрацюємо постійно, – 
констатує голова ГС «Спілка воїнів АТО Во-
лині» Олег Твердохліб. – У нас війна, можна 
сказати, народна. Мусимо постійно залучати 
різні патріотичні організації, які нам допома-
гають. Адже в реальності ситуація зовсім не 
така, як показують по телевізору. Наша армія 
і далі потребує допомоги від народу».

СВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ 
ДІТОК ВІДБУЛОСЯ В 
САНАТОРІЇ «ДАЧНИЙ»
Творчість – частина 
реабілітаційної програми 
обласного санаторію для 
батьків і дітей «Дачний», 
що в Ківерцівському 
районі. Хтось тішиться, 
а когось можуть навіть 
непокоїти велелюдність та 
шум. І все ж, здебільшого 
це радість, утіха від того, 
що заклад не оминають 
увагою. 

Представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» у Любешівському 
районі відкрилося у травні 
цього року. За цей час спільно 
з ініціативними громадами у 
життя вдалося втілити багато 
задумів та ідей. Із них значну 
частину спрямовано на 
підтримку навчальних закладів 
та розвиток освіти в селах. 

Невеличке село Березна Воля 
Любешівського району – мальов-
нича глибинка Полісся. Воно ма-
нить своєю красою. Можливо, 
саме тому п’ять сімей вимушених 
переселенців зі сходу обрали собі 
за нове місце проживання це село. 
Чотири сім’ї, які з рідних домівок 
вигнала війна, – багатодітні. За-
галом у них підростає 16 дітей. 
Хтось уже ходить до школи, інші 
ж поповнять лави школярів най-
ближчими роками. 

Вимушені переселенці по-
троху обживаються у волинській 
глибинці. Усе село перейнялося 
проблемами й болем цих людей, 
допомагають чим можуть. Попри 
те, мають переселенці й чимало 
проблем.

Під час візиту на Любешівщи-
ну народний депутат України, член 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Ірина Констанке-
вич зустрілася з учителями школи 
села Березна Воля та вимушеними 
переселенцями. Якщо людей, які 
приїхали зі сходу, цікавили осо-
бисті питання, то педагоги підняли 
тему майбутнього сільської освіти.

Знають у Березній Волі і про 
діяльність представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Тому, 
коли у школі виникла нагальна 

потреба в заміні старих вхідних 
дверей, громада звернулася по до-
помогу в представництво. Адже 
знали: тут ідуть назустріч та допо-
магають реалізовувати проекти. 

 «До нас звернулася ініціативна 
група села Березна Воля з нагаль-
ною проблемою. Вхідні дерев’яні 
двері потребували заміни. Коли я 
приїхав у школу, побачив догляну-
те приміщення зі старими діряви-
ми дверима», – пригадує керівник 
любешівського представництва 
Сергій Неймарк. 

Активна громада написала про-
ект на заміну дверей та взяла участь 
у його реалізації. За місяць школа 
зустрічала учнів новими дверима, 
які не лише охайні на вигляд, а й 
зберігають у приміщенні тепло.

Про те, що Фонд допомагає 
мріям здійснюватися, знають і в 
загальноосвітній школі села Суд-

че. У любешівське представництво 
Фонду звернувся вчитель Судчів-
ської загальноосвітньої школи 
Валерій Устимчук. Навчальний 
заклад, у якому вчитель працює 
13 років, не надто старий – його 
побудували 1996 року. У школі 
просторі класи, великий спортзал, 
їдальня, комп’ютерний клас, бра-
кує тут лишень підтримки від дер-
жави. Валерій Устимчук зазначає, 
що зі всього наявного спортивно-
го інвентарю держава дала лише 
чотири канати, все решту було 
придбано власними зусиллями та 
з допомогою батьків.

«Я звернувся у Фонд із про-
ханням посприяти в придбанні 
тенісного стола та якісних м’ячів, 
адже ті, що ми купуємо, швидко 
зношуються», – зазначає вчитель 
фізкультури. 

Розвиток спорту на Воли-

ні – пріоритет роботи Фонду. На 
умовах співфінансування у Суд-
чівську школу було закуплено 
тенісний стіл, три волейбольні 
та один баскетбольний м’ячі. За-
раз діти набувають навиків гри у 
теніс, а вчитель сподівається, що 
незабаром школа матиме призерів 
і в цьому виді спорту, адже з бас-
кетболу учні тримають першість у 
районі.

На зустрічі з Іриною Констан-
кевич педагоги Судчівської школи 
підняли тему, яка турбує місцевих 
жителів. Школа розрахована на 260 
учнів, нині тут навчається 130 ді-
тей. Деякі класи неповні. Наприк-
лад, якщо у 9 класі навчається 21 
школяр, то одинадцятикласників 
усього лиш три. Судчівська шко-
ла стоїть на черзі реорганізації. Її 
директор Надія Занько просить 
Ірину Констанкевич допомогти 

відстояти право судчівських дітей 
здобувати освіту у своїй школі, 
адже в неї є майбутнє. Своєю чер-
гою, батьки та педагоги обіцяють, 
що робитимуть усе, щоб процес 
реорганізації не торкнувся їхньої 
школи. 

«Я відстоюю сільську освіту 
і доводжу міністерству, що вони 
пішли неправильним шляхом. На 
сільській освіті не можна економи-
ти. 60% волинських дітей вчаться 
у сільських школах. Не можна об-
межувати фінансування сільської 
освіти, адже не створено жодної 
альтернативи. Немає ні доріг, ні 
транспорту, навіть опорних шкіл, 
про які всі говорять, немає...», – 
резюмувала член постійної комісії 
Верховної Ради з питань освіти, 
науки, культури, мови Ірина Кон-
станкевич. 

Ірина ЮЗВА

Цього разу в День людей із обмежени-
ми можливостями приємну несподіванку – 
мистецьке свято для маленьких пацієнтів – 
ініціювала народний депутат України, член 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Ірина Констанкевич. Під час концерту 
з піснями виступили вихованці фольклорної 
студії «Жайворонки», солісти молодіжного 
гурту «Шанс Music» та відбулося кольорове 
бульбашкове шоу.

У вітальному слові до присутніх Ірина 
Констанкевич зазначила: «Ми прийшли по-
дарувати вам трохи тепла, щоб ваші серця зі-
гріли піснею ці юні артисти, ваші ровесники. 
Ми будемо разом з вами і в свята, і в будні».

 Діти, які перебувають на лікуванні та 
реабілітації в закладі, теж готувалися до 
свята. Вони вручили Ірині Констанкевич 
символічний дарунок – власноруч виготов-
лене паперове янголя.

Завідувачка педагогічної частини са-
наторію «Дачний» Людмила Качмар заува-
жила: «Цей паперовий ангел – такий самий 
ранимий і ніжний, як їхні душі дитячі. І цей 

ангел-охоронець нехай нагадує про наш 
санаторій. Ми всі разом вважаємо, що ви 
будете нашим ангелом-охоронцем на на-
ступні роки».

Ірина Констанкевич оглянула матері-
альну базу санаторію, навчальні спеціалі-
зовані кабінети, медичне обладнання. На 
жаль, державні програми не передбачають 
реальної допомоги таким закладам.

«На найближчому профільному комі-
теті ми з колегами-депутатами будемо під-
німати питання підтримки закладів саме 
соціального типу, в яких проходять реабілі-
тацію та адаптацію особливі діти», – резю-
мувала Ірина Констанкевич.

Довідково. Нещодавно у санаторії 
«Дачний» за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» встановили спеціалізований 
дитячий ігровий майданчик, аналогів яко-
му немає у західному регіоні. Розважатися 
на ньому та отримувати позитивні емоції 
можуть дітки з обмеженими можливостя-
ми, передусім ті, хто на візках.

Оксана ВАШКЕВИЧ 

Серед гуманітарного вантажу – шкар-
петки, що власноруч в’яже 83-річна лучан-
ка, у якої проблеми із зором, та сухі борщі. 
Волонтери кажуть: везти сирі овочі наразі 
неактуально, адже в мороз нема де їх збері-
гати, а суху суміш залив гарячою водою – і 
борщ готовий до вживання. 

До Дня Збройних сил України волон-
тери вручили нагороди тим, хто стоїть на 
сторожі нашого спокою.

«Це народні нагороди для рядових бій-
ців, офіцерського складу, комбрига, який 
докладає максимум зусиль, аби хлопці були 
забезпечені найнеобхіднішим, – каже Олег 
Твердохліб. – Держава вважає, що у верхніх 
штабах є достойніші, аби отримати нагоро-
ди, а вони, може, і на передовій ніколи не 
були. Ми ж хочемо віддячити хлопцям за те, 
що вони роблять. Підтримати їхній мораль-
ний дух. Коли є хоч якась відзнака за зробле-
не, з’являється стимул зробити більше». 

Сподіваємося, що війна закінчить-
ся найближчим часом і всі, хто захищає 
державний суверенітет і територіальну 
цілісність України, повернуться живими 
та здоровими. Наразі наше завдання – не 
забувати про тих, хто заради нас ризикує 
життям. Разом ми – сила.

Ірина ЮЗВА

Громада села Березна Воля
Судчівські школярі з цікавістю 
опановують навики гри у теніс

Дарунок Ірині Констанкевич 
від маленьких пацієнтів

Генератор для 14-ї ОМБ
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ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

МАЙДАНЧИК У ПАРКУ –МАЙДАНЧИК У ПАРКУ –
ІДЕАЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ІДЕАЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ 
ДИТЯЧИХ ІГОРДИТЯЧИХ ІГОР

СУЧАСНИЙ ІНВЕНТАР – ВАЖЛИВИЙ СУЧАСНИЙ ІНВЕНТАР – ВАЖЛИВИЙ 
КРОК ДО УСПІХІВ У НАВЧАННІКРОК ДО УСПІХІВ У НАВЧАННІ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

Берестечко – одне з 
найменших міст України 

і за територією, і за кількістю 
жителів. Однак це затишне 
містечко може гонорово 
похвалитися, що на один 
квадратний метр має більше 
історичних пам’яток, ніж будь-
який інший населений пункт.

Кожен із вельмож, переважно 
польських, якому в певний істо-
ричний період належало місто, 
розвивав та розбудовував його. А 
в 1559 році Берестечко отримало 
Магдебурське право. Багато істо-
ричних пам’яток і дотепер збері-
гають відгомін своєї епохи. Як-от 
парк у центрі міста, де ростуть 
рідкісні види дерев. Згідно з іс-
торичними документами, протя-
гом 1801-1805 років його заклав 
відомий ірландський вчений і са-
дівник Діонісій Міклер. У парку 
над Стиром люблять відпочивати 
міщани, залюбки граються дітки, 
а в літній ротонді проводять ма-
сові заходи. Під зеленими кро-
нами бракувало тільки дитячого 
майданчика. Але й він з’явився 
завдяки наполегливості молодих 
мам.

– Із проектом «Ініціативні гро-
мади» в рамках програми «Розви-
ток територіальних громад» до нас 
звернулася ініціативна група «Бе-
рестечківські матусі». Батьки хо-
тіли створити місце для відпочин-
ку малюків на свіжому повіт рі. У 
парку для цього – ідеальні умови, 
– розповідає Людмила Марадевич, 
керівник представництва Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
Горохівському районі. – Швидко 
зібрали підписи, кош ти. Вагомим 
внеском долучився Фонд, осто-
ронь не стояла міська влада. Зу-
силлями громади парк прибрали, 
підготували місце для гойдалок 
та каруселей. Тепер молоді мами 
з дітками мають де відпочивати і 
гратися.

Олександра Хомин – голова 
ініціативної групи «Берестечків-
ські матусі», корінна жителька 
Берестечка. Пригадує, що в роки 
її дитинства у парку була ігрова 
зона, однак із часом зникла. Тому 

Маленькі жителі Берестечка 
тепер щодня поспішають на но-
вий яскравий майданчик. 10-річна 
Богданка Залевська уточнює, що 
у місті є ігровий майданчик в ін-
шому парку. Однак він розташо-
ваний поблизу гамірної дороги. 
Тому тут дівчинці подобається 
більше. Дмитрик Надашкевич 
любить гойдатися та спускатися з 
гірки. Адже на таких карусельках 
бавився ще в дитсадку. А Олек-
сандра Літовченко каже, що їй тут 
подобається все, тому вважає май-
данчик найкращим місцем відпо-
чинку в Берестечку. 

За словами міської голови Ва-
лентини Залевської, громада ста-
рається підтримувати парк на на-
лежному рівні. До літа планують 
облаштувати пляж та відпочин-
кову зону на березі Стиру. Адже 
перспективу свого міста місцеві 
жителі вбачають у розвитку ту-
ризму. Мають іще багато ідей, як 
зацікавити гостей, бо в Берестечку 
є що показати. 

– Плани у нас є, бракує лише 
фінансування. Саме тому, що 
міський бюджет дуже скромний, 
звернулися із проектом у Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Нам 
пішли назустріч, тепер у парку 
вимальовується перспектива гар-
ного відпочинкового комплексу. 
Маємо хороший початок справи, 
будемо рухатися далі, – запевняє 
Валентина Залевська. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Як воно – пояснювати шкільний 
матеріал, не маючи для цього 
належного інвентарю, знають учителі 
села Верхи Камінь-Каширського району. 

Навчальний заклад цього села має два 
корпуси. Один збудували ще за Польщі – 
79 років тому. Іншій будівлі – 45 років. Зараз 
у дев’ятирічці навчається 69 учнів. Класні 
кімнати маленькі, зате ошатні. Попри від-
сутність потрібного інвентарю, вчителі на-
магаються створити належні умови навчан-
ня для школярів. Кілька років вони разом із 
техпрацівниками за час канікул власними 
руками оновлювали понищені часом та ін-
тенсивною експлуатацією шкільні дошки.

«Цим шкільним дошкам уже більш як по 
п’ятдесят років. Останнім часом на них не-
можливо було писати – дуже погано видно. 
Для того щоб надати їм хоч якогось вигляду, 
ми щороку на канікулах з ДВП робили по-
трібний нам інвентар – цього надовго теж 
не вистачало», – розповідає вчителька по-
чаткових класів Наталія Марчук.

Коли дошки-саморобки ставали непри-
датними, почали активно застосовувати 
роздатковий матеріал. Кожен намагався 
по-своєму пояснити тему за допомогою на-
очності. Батьки хотіли за власні кошти при-
дбати потрібне шкільне обладнання у класні 
кабінети, однак ціна дошки виявилася зави-
сокою для селян. 

«Часто ми їздили на семінари в міські 
школи. Бачили, яке обладнання є у них – 
нам про таке тільки мріяти. Хотілося, щоб 
наші діти мали сучасні дошки, на яких учи-
тель може застосовувати всі доступні ме-
тоди навчання», – каже директорка школи 
Ольга Ілляшик.

Кілька місяців тому активна громада 
села наважилася написати проект на при-
дбання шкільних дощок та звернулася у 

камінь-каширське представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

«Громада села Верхи до нас прийшла з 
певною зневірою в тому, що проект буде 
реалізовано. По допомогу вони зверталися 
в різні інстанції, їм постійно відмовляли. 
Не було фінансування й у відділі освіти», – 
розповідає керівник представництва Фон-
ду в Камінь-Каширському районі Сергій 
Лях.

Спільними зусиллями на умовах спів-
фінансування всі класи верхівської дев’я-
тирічки облаштували сучасними дошками. 
Тепер учні можуть не лише писати крейдою, 
а й використовувати магніти. Покращення 
умов викладання матеріалу одразу поміти-
ли і школярі, які, за словами педагогів, по-
чали піднімати руку, коли завдання треба 
виконувати на дошці. 

Людмила ПАСТУШОК

Олександра та інші молоді мами 
вирішили домагатися, аби їхні діт-
лахи мали гарний дитячий май-
данчик.

– У парку – ідеальне місце для 
прогулянок із дітками. Тут зав-
жди багато людей, гамірно. Бо 
навколо чисте повітря, крони не 

пропускають сонячних променів. 
А от сісти нема де, тим більше – 
погратися. Ми намагалися роби-
ти ігрові елементи з підручних 
засобів, але вирішили звернутися 
із проектом у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – каже Олексан-
дра Хомин.

– У мої шкільні роки цей парк 
був центром концертів і дитячих 
розваг. Приємно, що зараз усе по-
вертається. Ігровий майданчик був 
потрібен, тому всі здавали гроші. 
Адже батьки хочуть комфорту для 
своїх дітей, – додає молода мама 
Ольга Волянік-Круглік.

Відкриття майданчика – справжнє свято

Діти випробовують нові гойдалки

Школярі вдячні за нові дошки
Представники Фонду та директорка 
школи задоволені співпрацею
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СПОРТ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ

ІГОР КРАВЧУК: «МИ ПОДАРУВАЛИ ЇМ 
НАЙГОЛОВНІШЕ – ЖАГУ ДО ПЕРЕМОГИ»

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

– Крім Луцька, де ще у Волинській об-
ласті діють волейбольні школи?

– Потужна школа волейболу раніше була 
в Ковелі, її вихідцями є спортсмени, відомі 
не лише в Україні, а й на теренах пострадян-
ського простору. Зараз там залишився один 
тренер, а тому функціонування відділення 
юнацького волейболу школи, на жаль, згасає. 
Проте сьогодні доброю підготовкою вирізня-
ються волейболісти дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл Маневицького, Горохівського, 
а також Ратнівського районів. Є талановиті 
юні спортсмени з Любешівського району, 
хоча там у спортивній школі не культивуєть-
ся цей вид спорту.

– Повернімося до дітей: яким чином за-
лучаєте їх до занять волейболом і з якого 
віку можна розпочинати професійну під-
готовку? 

– Раніше було так, що я особисто ходив у 
школи, розпитував учителів фізкультури про 
талановитих дітей, шукав за рекомендація-
ми, серед колег-спортсменів. Зараз цей про-
цес налагоджений краще: і батьки приводять, 
і наші волейболісти своїх діток, є і пропозиції 
від тренерів-сумісників, які виокремлюють 
серед своїх учнів юних спортсменів. Щодо 
віку, то починаємо набирати дітей із 10 років. 
Наймолодша вікова група – 10-12 років, се-
редня – 13-14 років; старша – 15-16 років. 

– До речі, ігрові види спорту є яскраво-
показовими саме через запеклу командну 
гру, а тому більш затратними. Як луцька ко-
манда справляється з тим, щоб волейболіс-
ти брали участь у змаганнях різних рівнів? 

– Багато моїх вихованців є і були члена-
ми національної збірної команди України з 
волейболу. Наприклад, на чемпіонаті Євро-
пи з волейболу серед юнаків до 19 років, що 
днями проходив у Болгарії, наша збірна ста-
ла срібним призером. До її складу входило 
двоє волинян: із Луцька та Ковеля. Ще один 
мій вихованець входить до складу юнацької 
збірної команди України. Є дуже багато дітей, 
яким потрібно давати зелене світло. На жаль, 
через брак фінансування та відсутність по-
трібної кількості закритих спортивних спо-
руд у Луцьку ми не можемо їм забезпечити 
тренування на високому рівні. Але перспек-

У час інформаційних технологій, 
мобільних пристроїв та модних 

ґаджетів рідко можна побачити 
підлітків, які просто спілкуються, 
не занурюючись у віртуальний світ. 
Мало хто з них приділяє увагу саме 
фізичному розвитку, спортивним 
заняттям, ведучи пасивний спосіб 
життя. 

Байдужість пояснюється й тим, що для 
занять спортом не створено належних умов, 
а професійна підготовка спортсменів є дово-
лі затратною. Це, своєю чергою, нестача ма-
теріальної бази, інвентарю, кваліфікованих 
тренерів тощо. Як розв’язують ці проблеми 
в Луцьку, зокрема в чоловічому волейболі, 
та хто допомагає їм у цьому, ділиться досві-
дом старший тренер відділення волейболу 
КДЮСШ №1 Ігор Кравчук. 

– Ігорю Васильовичу, яка ситуація з 
юнацьким волейболом на Волині і чи по-
мітні перспективи розвитку цього виду 
спорту?

– У волейболі я вже 16 років, тому з досві-
ду можу сказати, що ситуація зараз не надто 
втішна. Насамперед – це брак фінансування і 
на державному, і на місцевому рівнях. Інша, 
не менш злободенна проблема – це нестача 
кваліфікованих кадрів, які опікувалися б суто 
розвитком цього виду спорту з вихованця-
ми різних вікових категорій: від найменших 
до професійних гравців. Крім зазначених 
проб лем, відсутня й матеріальна база, немає 
постійного приміщення для тренувань, ми 
орендуємо його в навчальних закладів. Про 
проведення масштабних змагань у Луцьку та 
про виведення місцевого волейболу на на-
лежний рівень узагалі зараз не йдеться. Ці 
проблеми – найболючіші, з якими я зіткнув-
ся, хоча, варто зазначити, охочих професійно 
грати у волейбол із кожним днем стає більше. 
Цьому сприяють і батьки, і тренери, які пра-
цюють у нас за сумісництвом, а також люди, 
які горять, живуть спортом і вболівають за 
волейбол. 

тива є, і першим променем стала підтримка 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Саме 
завдяки його сприянню наші вихованці 2004-
2005 років народження стали учасниками 
змагань у дитячій лізі, що прирівнюється до 
чемпіонату України з волейболу серед юна-
ків. Уже відбувся І тур змагань у Тернополі, 
де ми обіграли команди Києва та Острога, 
але програли командам із Тернополя та За-
карпаття. Наступний тур заплановано на 
кінець зими, а навесні – фінальні змагання. 
Для юних спортсменів – це перші офіційні 
змагання, а тому емоції зашкалювали. Проте 
без підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» цього всього не було б. Ми подарува-
ли їм найголовніше – жагу до перемоги. 

– До речі, яким є ваше кредо у спілку-
ванні з вихованцями?

– І під час тренувань, і під час змагань го-
ловним є гасло «Тільки перемога!».

– Що, на вашу думку, потрібно для того, 
аби командні ігрові види спорту, зокрема 
волейбол, підняти на високий професійний 
рівень?

– Є два шляхи розвитку і формування 

спортивних клубів: коли є гроші та коли є 
вибудувана чітка піраміда. Обидва варіанти 
результативні, проте перший менш надійний: 
є гроші – є професійна команда, закінчаться 
гроші – команди не стане. Натомість другий 
шлях, хоч і більш тривалий, але формує куль-
туру занять професійним спортом змалку. 
Рухаючись поступово, потрібно привчати 
юних спортсменів до тренувань, давати їм 
кваліфіковану тренерську підтримку, мати 
при цьому потрібне обладнання, інвентар та 
відповідні тренажерні зали. Ще більше вкла-
дати в юнацький спорт, адже саме в цей пері-
од найталановитіших забирають у інші клуби, 
ба навіть інші країни, оскільки перспектив 
подальшого розвитку в професійному плані 
немає. Сьогодні у Луцьку є чоловіча команда, 
яка виступає у вищій лізі, в ній грають вете-
рани волейболу, але вона живе відокремлено 
від дитячих та юнацьких волейбольних шкіл. 
Крім того, питання підтримки ігрових видів 
спорту треба піднімати на державному рівні, 
а затверджені програми чітко виконувати на 
місцях.

Оксана ВАШКЕВИЧ

– Навіть якщо глянути на сусідню 
Польщу, то там у кожному невеликому 
населеному пункті є сучасний 
спортивний комплекс, де мають 
змогу тренуватися дорослі та діти, є 
професійні команди з різних видів спорту. 

Щоб запобігти відтоку нашої 
молоді в інші області чи країни, аби 
стимулювати її до занять спортом, 
дати можливість реалізувати себе, щоб 
ця молодь могла поповнити основні 
склади таких команд, як «Волинь-
Університет-ОДЮСШ», «Волиньбаскет», 
ФК «Волинь», «Олюртранс», які є 
флагманами волинського спорту, а 
також збірні команди України з різних 
видів спорту, 2016 року Фонд Ігоря 

Палиці «Тільки разом» у рамках програми 
«Волинь спортивна» започаткував 
проект «Підтримка ігрових видів 
спорту». Він передбачає фінансову 
допомогу на ігрові види спорту – 
волейбол (юнаки, дівчата), баскетбол 
(юнаки), гандбол (юнаки), футбол (юнаки),  
аби ці команди могли брати участь в 
офіційних всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. І саме в цьому молодому 
поколінні ми бачимо наше майбутнє. 
Хай не кожен із них стане олімпійським 
чемпіоном, чемпіоном світу та Європи, 
проте кожен виховає в собі дисципліну, 
стане сформованою особистістю, 
буде здоровим фізично, гармонійно та 
емоційно.

Керівник програми «Волинь спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун зауважив, що проблема з відтоком 
молодих обдарованих та енергійних людей сьогодні набирає обертів:

Головне гасло юнаків – «Тільки перемога!»

Ігор Кравчук у волейболі 16 років Волейбольні баталії
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