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ДОБРО У СЕРЦІ НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ 
ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОК

Приємні новорічні 
подарунки від Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки 
разом» отримали понад 
900 волинських дітей із 
особливими потребами.

У день Святого Миколая май-
же півтисячі діток із обласного 
центру, Луцького, Горохівського 
та Ківерцівського районів пе-
реглянули виставу «Аліса в За-
дзеркаллі» й отримали солодкі 
подарунки. А 25 грудня Фонд по-
дарував незабутні враження та 
приємні емоції для 450 дітлахів 
із Нововолинська, Ковеля та нав-
колишніх сіл. Юні актори твор-
чої студії Наталії Журавльової і 
балетної студії «Жизель» підго-
тували для них виставу «Долина 
Ельфів». А після перегляду шко-
лярам вручили яскраві торбинки 
з цукерками.  

– Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» активно підтримує осві-
ту і культуру, постійно реалізо-
вує соціальні проекти. Нинішнє 
свято відбувається в рамках про-
грами «Культура і духовність». 
Засновник Фонду «Тільки ра-
зом» Ігор Палиця  щиро вітає 
вас із новорічно-різдвяними 
святами! Нехай ваші серця бу-
дуть зігріті любов’ю і теплом, 
радістю та Божим благословен-
ням, вогнем віри та любові, надії 
та оптимізму, наснаги та неви-
черпної енергії! Миру, злагоди, 
впевненості у майбутньому, – 
передав вітання діткам Дмитро 
Зінько, менеджер у соціальній 
сфері Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом».

У Нововолинську на теат-
ральне дійство також нетерпели-
во чекали. Переглянути виставу 
прибули дітки не лише із міста, 
а й з Іваничівського району та 
Володимира-Волинського, за-
значив керівник регіонального 
представництва Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Павло Шев-
чик.  

– Сьогодні наші учні вперше 
переглядають таку чудову ви-
ставу. Зауважу, що запрошено 
всіх школярів, – наголосила за-
ступник директора з навчально-
виховної роботи Нововолинської 
спеціальної школи №9 Юлія Де-
мосюк. – А вони у нас особливі – з 
затримкою психічного та мовного 
розвитку, з ураженнями опорно-
рухового апарату, з синдромом 
Дауна, аутисти. Наші учні – щирі 
й позитивні діти. Вони дуже хо-
тіли потрапити на виставу, бо 
майже не відвідують такі заходи. 
Дякуємо, що запросили, дітки 

дуже задоволені, їх переповню-
ють щирі емоції.  

Асистент вчителя школи №8 
міста Ковеля Наталія Романюк 
зазначила, що вистава «Доли-
на ельфів» не лише цікава, а й 
пізнавальна. Адже артисти, які 
виступали на сцені, – ровесни-

ки глядачів. Запрошені дітки не 
приховували захоплення, іноді 
навіть підспівували та підтан-
цьовували учасникам театраль-
ного дійства. 

– На виставу ми запросили 
243 дитини з Ковеля, Велиць-
ка, Мощеної, Вербки, Голобів та 

Люб линецької школи-інтернату. 
Це – дітки-інваліди, сироти. Вони 
вперше побували на подібному 
дійстві, дуже задоволені і шко-
лярі, і їхні батьки, – каже мене-
джер ковельського представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці Наталія 
Остапенко.   

Після вистави дітки емоційно 
обмінювалися враженнями. Їхні 
обличчя просто випромінювали 
позитив. Напередодні новорічно-
різдвяних свят школярі перекона-
лися, що дива існують. Як і люди, 
які їх дарують.  

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

«Долина Ельфів» від акторів творчої студії 
Наталії Журавльової і балетної студії «Жизель» Вистава не лише цікава, а й пізнавальна 

Усі діти отримали новорічні подарунки

Дива існують... Позитивні емоції під час вистави отримав кожен

Менеджер у соціальній сфері 
Фонду Ігоря  Палиці «Тільки 
разом» Дмитро Зінько
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Проект Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» «Фонд розвитку навчального 
закладу» стартував у 2015 році. 
Його мета – сприяння ефективному 
використанню коштів в інтересах 
дітей, розвиток навчально-методичної 
бази освітнього закладу та залучення 
додаткових джерел фінансування. На 
сьогодні в Луцьку вже створено 
19 фондів розвитку. Це охоплює майже 
третину навчальних закладів міста. 

У НОГУ З ЧАСОМ

КОМП’ЮТЕР ЯК ВІКНО У СВІТ 
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

Нині майже в кожній школі та 
дитсадку є так звані батьківські 

благодійні внески. За рахунок батьків у 
навчальних закладах роблять ремонт, 
купують меблі та обладнання. А інтереси 
дитини відходять на задній план. 
Задля того щоб зменшити фінансове 
навантаження на батьків та залучити 
додаткові кошти у школи й дитсадки 
Луцька, за ініціативи Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» реалізовується проект 
«Фонд розвитку навчального закладу». 
На сьогодні такі благодійні фонди вже 
функціонують у 19 навчальних закладах 
міста.

– Наразі навчальні заклади фактично не 
мають допомоги від держави. Батьки вирі-
шили, що для нашої школи створення фон-
ду дасть більше можливостей, – розповідає 
голова фонду розвитку луцької ЗОШ №17 
«Вулик» Ірина Вертей. 

«Вулик» створено півроку тому. За час 
його роботи у школу вже закупили два но-
утбуки (у кабінети хімії та української мови) 
і два WI-FI роутери. Зараз фонд розвитку 
працює над залученням додаткових коштів 
на інші потреби навчально-виховного про-
цесу. Найближчим часом планують онови-
ти комп’ютерні класи, адже обладнання та 
меб лі в них уже застарілі.

– Освіта потребує оновлення, забезпе-
чення новими технічними засобами, – каже 
вчителька природничих дисциплін – хімії та 
екології – Лілія Воробей. – Згідно із вимо-
гами техніки безпеки на уроках хімії, не всі 
досліди з використанням небезпечних реак-
тивів можна проводити. Проте треба, щоб 
діти їх побачили та зрозуміли. Відеозаписи 
таких дослідів ми демонструємо на екранах 
комп’ютерів. Раніше ноутбук на уроки при-
носили з дому діти або вчителі. Але значно 
краще, коли в кабінеті є власна техніка. 

Це перший успіх фонду розвитку школи 
№17. Проте можна впевнено казати, що бу-
дуть і наступні. Адже тут є повна взаємодія 
та співпраця з дирекцією школи, а це – запо-
рука успіху діяльності такого фонду. 

Зі слів директора Олега Маха, у школі 

У селі Навіз 
Рожищенського 
району живе 700 
осіб. Місцева школа, 
яку збудували за 
радянських часів, 
розрахована на 450 
учнів. Були роки, 
коли середню освіту 
тут здобували 
старшокласники з 
десяти навколишніх 
сіл. Нині у ЗОШ I-III 
ступенів 
с. Навіз навчаються 107 
учнів – тутешні дітлахи, 
а також із сусідніх 
Сокола й Оленівки. 

Місцеві жителі з опти-
мізмом дивляться у май-
бутнє, адже в селі Навіз 
підростають 86 дошкіль-
нят. Щоб іти в ногу з ча-
сом, педагогічний колек-
тив школи вирішив: для 
проведення уроків, трьох 
гуртків та позакласної ро-
боти їм потрібен мульти-
медійний комплекс. 

Активні жителі села 
вирішили взяти участь у 
конкурсі проектів Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» і підготували про-
ектну пропозицію «Крок 
до якісної освіти зробимо 

навчається 574 учні. Значна частина з них 
із соціально незахищених сімей. Батьки не 
мають можливості матеріально підтримува-
ти школу. Тому тут двері відчинені для всіх, 
хто приходить із допомогою. 

– Ми мали потребу в цій техніці. Оскіль-
ки живемо в інформаційному суспільстві, то 
вчитель мусить володіти цією технологією, 
давати дітям можливість працювати у цьому 
напрямку. Школа пасе задніх із комплектації 
оргтехнікою. Комп’ютери старі, – зазначає 

ку рухаються. Проте, коли працівники Офі-
су розвитку кварталу, що на Соборності, 38, 
розповіли про можливості та перспективи й 
допомогли зареєструвати фонд, усі побою-
вання розвіялися. 

– Одне з наших завдань – заохочувати 
відповідальність батьків, щоб вони става-
ли активнішими, дбали про розвиток дітей. 
При цьому й самі розвиваємося, – ділить-
ся секретом роботи Петро Петрук. – Нам 
вдалося залучити близько 10 тис. грн. За ці 
кошти придбали сучасний домашній кіно-
театр в актовий зал та стільці, встановили 
чотири вікна, підтримували проведення 
культурно-освітніх заходів.

Своєю чергою, менеджер Офісу розвит-
ку кварталу, що на Соборності, 38, Оксана 
Климець каже, що люди стали більш свідо-
мими та активними. Батьки перестали боя-
тися, менше вагаються. Вони бачать резуль-
тати роботи аналогічних організацій, що 
створені раніше і вже мають успіхи. Тому є 
з кого брати приклад, адже все це – лише на 
благо наших дітей.

Ірина ЮЗВА

Олег Мах. Ми вдячні усім, хто йде до нас із 
відкритою душею, з метою поліпшення на-
вчального процесу. Ми – за інтелектуальний 
розвиток кожної дитини. Фонд потрібен без 
політики, без заангажованості. Не треба 
вкладати якийсь зміст, ніби фонд може за-
важати роботі директора. Я – відкрита лю-
дина. У мене нема ні від кого секретів. 

Менеджер Офісу розвитку кварталу, 
що на проспекті Відродження, 10, Катерина 
Матвійчук  каже: 

– Батьки неодноразово зверталися по 
допомогу до Фонду «Тільки разом». Тому, 
коли ми запропонували створити у школі 
благодійний фонд, батьки підтримали цю 
ідею. Працівники Офісу розвитку кварталу 
допомогли належно оформити документи 
для створення юридичної особи та продов-
жують співпрацювати.

Фонд розвитку дитсадка №3, що в Луць-
ку, має більший досвід роботи. У жовтні ор-
ганізація відзначала річницю створення. 

Петро Петрук, голова фонду розвитку 
дитсадка №3, пригадує, що спочатку батьки 
не були впевнені, чи у правильному напрям-

разом». На умовах спів-
фінансування із Фондом 
ініціативній громаді вда-
лося придбати в школу 
проектор, ноутбук і про-
екційний екран. 

– Щоб давати дітям 
сучасну освіту, потрібна 
відповідна матеріальна 
база. Дякуємо Фонду за 
розуміння й підтримку. 
Ми зрозуміли, що нам є 
куди звернутися і отри-
мати допомогу. У Рожи-
щенському районному 
представництві нас під-
тримували на кожному 
етапі реалізації програми 
«Ініціативні громади», – 
каже голова ініціативної 
групи, директор шко-
ли Світлана Шевчук. – І 
наша співпраця має кон-
кретний результат. 

За словами керівника 
центральної філії Фонду 
Сергія Костриченка, про-
ект вдалося реалізувати 
завдяки небайдужій гро-
маді села, яка дбає про 
своїх дітей: 

– Комп’ютер – це вік-
но у великий світ. Він до-
поможе вам багато чого 
побачити й навчитися. 
Адже мультимедійні за-
соби – крок до якісної 
освіти.    

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Уроки української мови тепер проходять 
з використаням інноваційних технологій

Перший успіх роботи фонду 
розвитку школи №17

Співпраця з Фондом дала 
конкретні результати 

Святковий  концерт для гостей
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Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ 
ОТРИМАЛИ ПОНАД 100 СІМЕЙ УЧАСНИКІВ АТО ОТРИМАЛИ ПОНАД 100 СІМЕЙ УЧАСНИКІВ АТО 

НА ГОСТИНУ – В РЕЗИДЕНЦІЮ НА ГОСТИНУ – В РЕЗИДЕНЦІЮ 
ДІДА МОРОЗАДІДА МОРОЗА

ДОБРА СПРАВА ОСОБЛИВІ ДІТИ

Волонтерський проект 
«Психологічна реабілітація 

військовослужбовців та 
членів їхніх сімей» 2014 року 
започаткували викладачі 
кафедри практичної психології 
та безпеки життєдіяльності 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки спільно з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Його мета – надати 
психологічну допомогу не 
лише військовослужбовцям, які 
повернулися з передової, а й 
тим, хто вдома молився за їхнє 
життя. 

Упродовж двох з половиною ро-
ків у заміському готельному комп-
лексі «Маєток» поблизу Луцька що-
місяця відбувалися психологічні 
заняття з реабілітації родин учас-
ників АТО. У триденній програмі 
були передбачені індивідуальні 
консультації фахівців, заняття в 
групах, дитяча арт-терапія. З учас-
никами реабілітації працювали сім 
психотерапевтів та психологів, які 
пройшли спеціальні навчання. 

У рамках проекту відбулося 18 
заїздів. Реабілітацію пройшли 108 
сімей, які пережили весь жах вій-
ни. Окрім того, психологи кафедри 
практичної психології та безпеки 
життєдіяльності надали 1300 інди-
відуальних консультацій. 

Напередодні новорічних 
свят 30 учнів луцької ЗОШ 
№12 відвідали резиденцію 
Діда Мороза. Оригінальний 
подарунок школярі молодших 
класів отримали від фонду 
розвитку ЗОШ №12 «Лідер».    

Дітлахам пощастило не лише 
побувати в гостях у Діда Мороза, а 
й прикрасити та запалити святкову 
ялинку, поспілкуватися з героя-
ми мультфільму «Крижане серце», 
взяти участь у цікавих іграх та 
конкурсах. А ще маленькі лучани 
ласували млинцями від Дідуся Мо-
роза та власноруч розмальовували 
медове печиво. 

За словами Іванни Мазурок, 
голови правління фонду розвитку 
ЗОШ №12, «Лідер» створено рік 
тому за ініціативи батьківського 
комітету школи. На початках ді-
яльності активних батьків неаби-
як підтримав Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».  

– Його представники проводи-
ли активну роз’яснювальну роботу, 
розповідали про переваги та пер-
спективи Фонду розвитку школи. 
За рік ми в цьому переконалися. 

НОВОРІЧНИЙ НОВОРІЧНИЙ 
ПЕРФОМАНС ПЕРФОМАНС 
ВІД ЯНГОЛЯТВІД ЯНГОЛЯТ

На їхніх устах – усмішки, 
а в очах – щирість. 
Вони такі ж, як і ми – 
навчаються, пізнають світ 
та вдосконалюються. Діти 
з аутизмом потребують 
любові та розуміння від 
суспільства. Вони мають 
особливі таланти, тільки 
для їхнього розкриття 
потрібно трішечки більше 
часу, більше тепла, уваги, 
розуміння. 

Напередодні новорічно-
різдвяних свят вихованці гро-
мадської організації «Янголя-
та» презентували креативний 
перформанс. На сцені особ-
ливі діти демонстрували свої 
таланти та тішили присутніх 
щирими усмішками. Відкрив 
святковий захід оркестр «Ве-
селковий передзвін» з музич-
ною композицією «Вальс-
жарт». Спільно з творчим 
аматорським театром «Впер-
ше» янголята презентували 
виставу «Ріпка-вередунка».

ГО «Янголята» об’єднала 
27 діток-аутистів різного віку. 
Тут із ними проводять заняття 
з музичної терапії, кінезоте-
рапії (лікувальна фізкульту-
ра), гурток з хенд-мейду, арт-
терапії. Заняття проходять у 
гуртовій формі та скеровані 
на соціалізацію дітей, на-
буття комунікативних нави-
чок. Керівник ГО «Янголята» 
Юлія Поліщук зауважує, що 
аутизм – передусім нестача 
соціально-комунікативних 
навичок. Якщо дитинці допо-
могти розкритися, розвивати 
в ній цей напрямок, то будуть 
розвиватися й інші навики. 

– У таких діток часто наявний 
високий інтелект, який вони не 
можуть показати через цю недо-
статність. Тому ми й обрали такий 
вид роботи. Це все тримається 
на батьківських плечах та за під-
тримки благодійників, – каже 
Юлія Поліщук. – Першим відгук-
нувся Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом», який підтримує проект 
«Музична терапія», допомагає в 
організації майстер-класів. Також 
завдяки Фонду наші дітки разом з 
батьками мали можливість відпо-
чити у Буковелі.

Юлія Поліщук подякувала 
всім, хто дарує усмішки особливим 
дітям. Від імені батьків маленьких 
янголят керівник організації пе-
редала подяку голові правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-

зом» Олександру Товстенюку за  
підтримку, яку Фонд надає упро-
довж двох років.

– Дуже важливо, що є організа-
ції, які опікуються особливими діт-
ками. Що є люди, які об’єднують, 
спілкуються з ними, допомагають 
їм розвиватися. Ми давно і плідно 
співпрацюємо з ГО «Янголята». У 
Фонді завжди відкриті до потреб 
та інтересів таких дітей, – зазна-
чив заступник голови правління 
Фонду Орест Маховський. 

У холі Палацу культури міста 
Луцька глядачі, які прийшли на 
концерт, змогли придбати вироби, 
що їх особливі дітки виготовили 
власноруч. Виручені кошти підуть 
на розвиток та підтримку дітей з 
аутизмом.

Ірина ЮЗВА

Перед новорічними святами бать-
ківський комітет запропонував 
зробити сюрприз сиротам, напів-
сиротам і діткам з малозабезпече-
них родин. Вирішили подарувати 
їм екскурсію в резиденцію Діда 
Мороза, що розташована у ресто-
рані «Зелений гай», – каже Іванна 
Мазурок. 

Фонд розвитку школи активно 
співпрацює з місцевими комерцій-
ними структурами, підприємцями 
та іншими благодійниками, які до-
помагають навчальному закладу. 
Зокрема, фінансово поїздку дітлахів 
підтримав підприємець Олег Пав-
лосюк. А директор ресторану «Зеле-
ний гай» надала святкову знижку.  

– Ми вкотре переконалися, що 
фонд розвитку школи позитивно 
впливає на покращення матері-
ального становища навчального 
закладу, а також сприяє розвитку 
духовного та культурно-освітнього 
напрямку, – підсумувала Іванна 
Мазурок. – Не кожна родина може 
дозволити собі поїздку в резиден-
цію Діда Мороза. А учні нашої 
школи здійснили свою мрію завдя-
ки активним батькам та фонду роз-
витку школи. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

– Ми вже свою роботу як волон-
тери виконали, потрібно переходи-
ти в інший формат. Об’єднавшись 
із громадськими, волонтерськими 
організаціями, будемо думати, як 
рухатися далі. Реабілітація стане 
значно ефективнішою, якщо буде 
поєднання психологічної підтрим-
ки з медикаментозним лікуван-
ням, – каже керівник проекту, пси-
холог Мирослава Мушкевич. 

Під час підсумкового науково-
практичного семінару «Оцінка 
якості надання психологічної до-
помоги учасникам АТО» психоло-
ги підбили підсумки результатів 
роботи за час дії проекту. На заході 

були присутні всі практичні психо-
логи, які працювали з військовими 
та їхніми сім’ями, волонтери, самі 
бійці та люди, які протягом цьо-
го часу долучалися до реалізації 
проекту. Волонтери розповіли про 
свою роботу за два з половиною 
роки та проблеми, з якими довело-
ся зіштовхнутися.

Психолог проекту «Психоло-
гічна допомога учасникам АТО та 
їхнім сім’ям» Антоній Мельник 
зазначив, що попервах бракувало 
досвіду роботи з учасниками бойо-
вих дій. Адже ніхто не думав, що в 
нашу мирну країну прийде війна. 
Психологи переймали досвід від 

колег з Ізраїлю, Америки, Грузії, їз-
дили на тренінги та навчання. Ана-
лізували їхні техніки та адаптували 
їх під українські реалії. Набутий у 
практичних умовах досвід психо-
логи передають студентам. Робота 
з військовослужбовцями та їхніми 
родинами настільки відшліфована, 
що волонтери готові поділитися 
напрацюваннями з тими, хто сьо-
годні зобов’язаний нести цю відпо-
відальну місію. 

Упродовж двох з половиною 
років волонтерів підтримував 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Заступник голови правління Фон-
ду Орест Маховський пригадав, 
як стартував проект, та подякував 
усім за плідну співпрацю.

– Пригадую, як хлопці, які по-
верталися зі сходу в 2014 році, роз-
повідали про ситуацію на передо-
вій, проблеми, з якими їм довелося 
зіштовхнутися. На жаль, держава 
не була готова до такого серйоз-
ного виклику. Разом з вами ми 
об’єднали зусилля, щоб усі, хто чим  
може, долучилися до розв’язання 
цих питань. Ми не претендуємо на 
всеохопність і не можемо повною 
мірою замінити ту функцію, яку 
все-таки має виконувати держа-
ва. Університет – академічна, на-
укова установа. Така робота  має 
консолідуватися у лікувально-
профілактичних установах, госпі-
талях, військових частинах, – за-
значив заступник голови правління 

Фонду Орест Маховський. – Ми, 
своєю чергою, готові долучатися 
до тих процесів, які допомагають 
узагальнити цю проблему. У нас є 
низка проектів, які Фонд реалізує 
у роботі з військовими. Це проект 
реабілітації військовослужбовців 
«Зігрій душу», проект «Адресна 
допомога учасникам АТО та їхнім 
родинам». Фонд і далі підтриму-
ватиме військовослужбовців доти, 
доки в цьому буде потреба. 

Орест Маховський  подякував  
керівництву факультету психоло-
гії, керівнику проекту Мирославі 
Мушкевич, усім, хто долучився до 
благої справи та вручив подяки пси-
хологам, які працювали з військо-
вослужбовцями та їхніми сім’ями. 
Для колективу кафедри практичної 
психології, який незмінно працю-
вав над реалізацією проекту впро-
довж двох з половиною років, Фонд 
надав сертифікат на відпочинок у 
санаторії «Пролісок». 

«Протягом нашої роботи на фа-
культеті, на кафедрі ми працювали 
з різними організаціями та людь-
ми. Але те задоволення, яке отри-
мали, співпрацюючи з Фондом, не 
порівняти ні з чим», – резюмувала 
Мирослава Мушкевич  та подяку-
вала Фонду за плідну співпрацю й 
фінансову підтримку проекту, який 
допоміг адаптуватися до мирного 
життя сотням волинських військо-
вослужбовців.

Ірина ЮЗВА

Презентація вистави 
«Ріпка-вередунка»

Мрії здійснюються

Мирослава Мушкевич та Орест Маховський
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

«СПОРТ – ЦЕ СИЛА, ЩО ДАЄ ВСІМ 
ДІТЯМ КРИЛА»

CПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР ДЛЯ ДЮСШ ОБЛАСТІ

У любомльському дитсадку 
№2 «Казка» пріоритет 

надають здоров’ю дітей, 
тому спорт тут – на чільному 
місці.  У дитсадку 315 діток. 
Заклад відвідують не лише юні 
любомльчани, а й малюки з 
сусідніх сіл.

«Ми залучаємо дітей до спорту. 
Розвиваємо їхні фізичні можли-
вості. Хоча в нас нема потрібних 
умов, але ми намагаємося, щоб 
діт ки більше рухалися», – розпо-
відає вихователь-методист Наталія 
Оксентюк. 

Раніше на базі однієї з груп 
дитсадка був спортивний зал. Про-
те через  велику кількість дітей у 
цьому приміщенні змушені були 
відкрити додаткову групу. Педагоги 
сподіваються, що все-таки у най-
ближчому майбутньому в садочку 
добудують спортивний зал, адже 
є така можливість та відповідне 
місце. Наразі вихователі змушені 
проводити заняття з фізкультури в 
музичному залі.

У дитсадку працюють здебіль-
шого молоді й креативні педагоги. 
На базі закладу діє театральна сту-
дія. Щомісяця вихователі демон-
струють для діток нову лялькову 
виставу. 

Не менш активну участь у жит-
ті садочка беруть батьки. Зі слів 
вихователя-методиста, ремонт у 
групах, придбання меблів, посте-
лі – на все це йде левова частка 
батьківських внесків. Нещодавно 
за ініціативи працівників садочка 
та батьків вдалося реалізувати ще 
один проект – оновити спортивний 
інвентар закладу. Адже все фізкуль-
турне обладнання, яким користу-
валися до цього часу, або застарі-

Цьогорічний 
грудень виявився 
прихильним 
до районних 
дитячо-юнацьких 
спортивних 
шкіл. У рамках 
програми «Волинь 
спортивна» Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» для ДЮСШ 
області закуповує 
спортивний інвентар 
та обладнання. 

ле, ще радянське, або виготовлене 
своїми руками та не відповідало 
вимогам. По допомогу ініціативна 
група садочка на чолі з Наталією 
Оксентюк звернулася у любомль-
ське представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

«Якщо ми хочемо, щоб нашим 
дітям було комфортно, кожен має 
чимось допомогти. Частину коштів 
зібрали батьки, решту дав Фонд. 
Разом нам вдалося закупити гім-
настичні палиці, обручі, фішки, 
футбольні, волейбольні та фітнес-
м’ячі, канат, два мати, баскетбольні 
щитки та інший вкрай потрібний 
для фізичного розвитку дітей спор-
тивний інвентар», – розповідає 
мама, член ініціативної групи Лю-
бов Солом’янюк.

Радіють новому обладнан-
ню і вихователі, і дітлахи. Навіть 
спортивне свято влаштували з ви-
користанням нового інвентарю. 
Справжня боротьба розгорілася 
між дівчатками та хлопчиками груп 
«Метелик» і «Сонях». Дітлахи де-
монстрували свої таланти, змагали-
ся на кмітливість та швидкість. Весе-
лощі та гарний настрій заполонили 
зал. До дітей приєдналися і батьки. 
У результаті, як і годиться на таких 
заходах, перемогла дружба.

«Кожна мама, кожний тато хо-
чуть, щоб їхні діти були не лише 
інтелектуально обдарованими, а 
й зростали здоровими. Починати 
дбати про фізичний стан потріб-
но з найменшого віку – із садочка. 
Для того щоб розвиватися, бути 

спритними, дужими, потрібен 
спеціальний інвентар. Хочу при-
вітати батьків із першим успіхом. 
Ви дуже швидко згуртувалися, на-
писали проект та реалізували його. 
Знаковою ця співпраця була і для 

нас, адже це соте звернення в наше 
представництво, – резюмувала 
керівник представництва Фонду 
в Любомльському районі Лариса 
Солом’янюк.

Ірина ЮЗВА

ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК 
ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ

Гарний подарунок перед новорічними святами 
отримали наймолодші жителі села Оленівка 
Рожищенського району. Завдяки співпраці громади, 
сільської ради та Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» в 
Оленівці з’явився дитячий ігровий майданчик. 

– Село наше невеличке – налічує 316 людей, дитсадоч-
ка нема. А дітки хочуть десь гратися, коли гуляють на ву-
лиці. Разом з іншими батьками вирішили взяти участь у 
проекті «Ініціативні громади», – каже голова ініціативної 
групи, молода мама Ірина Голюк. – Відразу визначилися, 
що будемо робити ігровий майданчик для малечі.  

До співфінансування проекту долучилися жителі села 
та Пожарківська сільська рада, до якої входить Оленівка. 
Молоді батьки мали чітку мету: облаштувати ігрову зону 
для діток. 

– Цей майданчик з’явився завдяки тристоронній 
співпраці громади, місцевої влади та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – зазначив пожарківський сільський голо-
ва Григорій Щиборук. – Левову частку коштів надав саме 
Фонд. Жителі села дуже задоволені, адже майданчик су-
часний, яскравий і безпечний. Він став окрасою Оленівки, 
оскільки розташований при в’їзді в село. 

Активна громада довела, що спільними зусиллями 
можна домогтися позитивних змін. Головне – ставити пе-
ред собою мету і рухатися вперед. 
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У ГОРОХІВ – ІНВЕНТАР 
ДЛЯ БОКСУ ТА ІГРОВИХ 
ВИДІВ СПОРТУ

Минулого тижня юні спортсмени 
Горохівської ДЮСШ імені Олександра 
Баламута  й Горохівської ДЮСШ «Ко-
лос» отримали м’ячі для ігрових видів 
спорту й інвентар для боксу. 

– У нашій школі дітей навчають чо-
тирьох видів спорту: футбол, легка атле-
тика, бокс і гандбол. Заняття відвідують 
360 учнів. З ними працюють 9 тренерів. 
Дітям треба тренуватися, це їх дисцип-
лінує, оздоровлює. Юні спортсмени 
енергійні, активні, менше хворіють. За-
ймаються 3-5 разів на тиждень, – каже 
директор Горохівської ДЮСШ Галина 
Прик.

Зауважимо, що для діток усі заняття – 
безплатні. Функціонування ДЮСШ фі-
нансується з місцевих бюджетів. За сло-
вами Галини Прик, поїздки на змагання 
підтримує і районна, і міська влада. 

– На мою думку, усуватися від спор-
ту не можна. Життя – це рух. Спорт-
школи треба підтримувати постійно, а 
не фінансувати за залишковим прин-

ципом, – переконаний міський голова 
Горохова Віктор Годик.

Старший тренер відділення футболу 
Горохівської ДЮСШ Віталій Герасимчук 
радіє, що діти самі приходять і запису-
ються на секції. А щоб із ними займати-
ся, треба мати відповідний спортивний 
інвентар, який з часом зношується і 
виходить з ладу. Добре, що районна та 
міська влада, а також благодійники це 
розуміють і підтримують юних спортс-
менів. 

До слова, для більш якісного про-
ведення навчально-тренувальної робо-
ти в ДЮСШ області Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у 2016 році надає спор-
тивне обладнання та інвентар. 

У ТУРІЙСЬК – ГИРІ
У Турійській ДЮСШ тренуються 

234 вихованці. Стараннями директора 
Андрія Книша спортшкола стала най-
популярнішим місцем для спілкування 
молоді райцентру. У ДЮСШ є відділен-
ня футболу, баскетболу, вільної бороть-
би, гирьового спорту й пауерліфтингу. А 
учні Турійської ДЮСШ зраділи новим 
гирям і м’ячам.

Як зазначив міський голова Турій-
ська Олексій Безсмертний, ДЮСШ із 
кожним роком здобуває все більшу по-
пулярність серед юнаків і дівчат. Бать-
ки задоволені, що діти проводять час із 
користю, зміцнюють здоров’я, гартують 
силу волі. 

Андрій Книш зі шкільної лави був 
спортсменом. Дітей заохочує власним 
прикладом. Навіть на пропозицію стати 
директором погодився за умови, що не 
полишить тренерської діяльності. 

Вихованці спортшколи постійно їз-
дять на змагання, виборюють призові 
місця, конкуруючи навіть зі спортсме-
нами з обласного центру. 

– Ми намагаємося обходитися тим 
інвентарем, що є. Але фактично діти 
шикуються в чергу, щоб позайматися. 
Дуже дякуємо, що Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» розуміє наші проблеми 
й допомагає їх розв’язати, – каже Ан-
дрій Книш.

Юним спортсменам така допо-
мога дозволяє проводити навчально-
тренувальні заняття з новим сучасним 
обладнанням.
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Велика та дружна дитсадківська родина
Дбати про фізичний стан 
потрібно з дитинства

Перемогла дружба

Діти не натішаться подарунком

Юні горохівчани – за здоровий спосіб життя
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