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Лучанин Тарас Сироватка разом із дружиною Ольгою та донечкою Надійкою 
знають ціну почуттям. Вони пройшли курс триденної психологічної реабілітації.
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Війна, яка триває на сході 
нашої країни, лишає по 

собі не лише зруйновані міста. 
Ті, хто повертається із зони 
АТО, приходять до рідних зі 
зруйнованими та понівеченими 
душами.

Спільними зусиллями фахівців кафе-
дри практичної психології та безпеки жит-
тєдіяльності Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі Українки 
та Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
створено проект «Психологічна допомога 
учасникам АТО та їхнім сім’ям». У рамках 
проекту лучани, які мають психологічні 
проблеми після перебування в зоні АТО, 
можуть безплатно отримати допомогу.

Кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології та безпе-
ки життєдіяльності, психоконсультант, 

психотерапевт Мирослава Мушкевич роз-
повідає, що 58% усіх, хто перебував у зоні 
АТО, мають посттравматичні розлади.

«У них поганий сон, кошмарні снови-
діння, відчуття провини за те, що вижи-
ли, а інші загинули. Також спостерігаємо 
у бійців так звані флешбеки – повернення 
в минулі переживання, неадекватні ре-
акції під час голосних криків, раптових 
плескань у долоні, тихих кроків. Виникає 
погіршення пам’яті, уваги, депресивний 
настрій, розчарування. Хоч і були особи, 
схильні до суїциду, але це – лише 1%», – 
розповідає Мирослава Мушкевич.

«ЩО ЗІ МНОЮ КОЇТЬСЯ? 
Я ЯКИЙСЬ НЕ ТАКИЙ»… 

Допомоги психологів потребують не 
лише учасники АТО, вважає науковець. 
Велику увагу потрібно звертати і на сім’ї. 
Мирослава Мушкевич каже, що найбіль-

ші проблеми – невмотивована агресія ко-
лишніх воїнів та зловживання алкоголем. 
Рідні просто не знають, як правильно ді-
яти. Також їх насторожує й те, що вночі 
чоловіки прокидаються з криками, вибіга-
ють на вулицю чи лягають на землю через 
жахіття у снах.

У рамках проекту «Психологічна допо-
мога учасникам АТО та їхнім сім’ям», який 
діє за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом», допомогу військовим та їхнім 
родинам надає й кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри медичної психології 
та психодіагностики Східноєвропейсько-
го університету Антоній Мельник.

«Ми класифікували запити, які до 
нас надходять, та помітили, що передусім 
участі в проекті потребують матері, жін-
ки військових. Стосовно самих учасників 
АТО, то першим у них виникає питання: 
«Що зі мною коїться? Я якийсь не такий».

(Продовження на наступній стор.)

ПРО ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГІЧНА 
ДОПОМОГА 
УЧАСНИКАМ АТО 
ТА ЇХНІМ СІМ’ЯМ»
Згідно з проектом, із військовими 
працюють психологи та допомагають 
волонтери. Усі послуги безплатні, адже 
підтримку надає Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Про проект «Психологічна допомога учас-
никам АТО та їхнім сім’ям» розповідає канди-
дат психологічних наук, доцент, психоконсуль-
тант, психотерапевт Мирослава Мушкевич.

Спільно з Фондом Ігоря Палиці ми запо-
чаткували такий проект, бо до нас приходили 
мами, дружини волинян, які були в зоні бойових 
дій. Вони просили допомоги не лише для учас-
ників АТО, а й для себе. Ми почали розмірко-
вувати, як допомогти, що можна зробити для 
країни у такий важкий час. Та дійшли висно-
вку, що саме така робота буде корисною для 
волинян-героїв і їхніх сімей.

Під час реалізації проекту «Психологічна 
допомога учасникам АТО та їхнім сім’ям» у 
2015 році ми працювали в двох напрямках: на-
дання психологічної допомоги усім, хто звер-
тався із запитом, та триденний психологіч-
ний відпочинок учасників АТО разом із сім’ями. 
Проектом були охоплені військовослужбовці з 
таких бригад та батальйонів: 14 (51) ОМБР, 20 
ОМБР, 24 ОМБР, 25 ОМБР, 28 ОМБР, 30 ОМБР, 
90 ОМБР, 128 ОМБР, спецпідрозділ «Айдар», 
Добровольчий український корпус, Територі-
альний батальйон «Волинь», Луцький прикор-
донний загін, Територіальний батальйон «Дон-
бас», авіаційна бригада, батальйон «Світязь», 
окремі військові частини ВДВ та УСБУ.

Під час реалізації проекту було надано за-
галом 488 консультацій при Психологічному 
консультативному центрі, з усіх консультацій 
345 були індивідуальними, 63 – групові сімейні 
консультації, а  64 – групові консультації та 
корекційні заняття з дітьми, 16 – індивідуаль-
ні консультації з волонтерами. 

У щомісячних триденних психологічних ре-
абілітаціях взяло участь 42 сім’ї, серед яких – 
родини загиблих бійців, волонтерів, полонених. 
Виїзди відбувалися за межі Луцька у готельний 
комплекс «Маєток», що в селі Липинах. Загалом 
триденну психологічну допомогу отримали 127 
осіб. Під час таких виїздів з учасниками проекту 
проводили психологічні вправи, міні-тренінги 
та арт-терапію. Вони виготовляли різнома-
нітні вироби, відвідували музеї й театри.

Люди, які працюють у нашій команді, ма-
ють великий досвід роботи з клієнтами, які 
потрапили у стресові ситуації. Також нам 
допомагають волонтери, вони опрацьовують 
психодіагностичні дані. Варто зауважити, що 
в проекті  працюють згідно з методиками діа-
гностики, які базуються на пропозиціях Мініс-
терства оборони України, наших напрацюван-
нях і досвіді іноземних колег. 

Психологічну допомогу надають 
з понеділка до п’ятниці з 14:00 до 18:00
 за адресою: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, 

корпус СНУ №2. Попередній запис за тел.: 
(0332) 24-90-01, (066) 354-13-85, 
(096) 974-12-39, (063) 926-42-33.

РУКА ДОПОМОГИ
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ЩОБ ТВОРИТИ МАЙБУТНЄ, 
ТРЕБА ШАНУВАТИ МИНУЛЕ

ПАМ’ЯТЬ

РУКА ДОПОМОГИ

Волинський регіональний музей українського війська та 
військової техніки – єдиний музей цієї тематики у Західному 

регіоні. Його створили в 1999 році з ініціативи громадської 
організації «Джерела» (керівник Ярослав Чисюк) за наказом 

Міністра оборони України. Для розміщення музею Міністерство 
оборони України виділило в центрі Луцька військове містечко 

площею близько одного гектара та дві будівлі 1925 року 
забудови загальною площею понад 900 метрів квадратних.

(Початок на попередній стор.)
Близьким потрібно пояснювати, чому 

чоловіки так поводяться. Їхня поведінка – 
відтермінована реакція на ту травму, яку 
вони отримали раніше. 

Ситуація складається так, що коли вій-
ськові уже вдома, то їхнє тіло перебуває 
ніби у стані небезпеки. Тому, коли близькі 
це розумітимуть, вони легше сприймати-
муть вихід зі стресу через нестандартну на 
перший погляд поведінку. Це ніби сказати 
хворому, що три дні після операції в нього 
будуть сильні болі. Тоді людина це легше 
сприйматиме, аніж коли біль з’явиться нео-
чікувано», – пояснює Антоній Мельник.

Допомагають фахівці й волонтерам, у 
яких трапляються стреси, емоційне виго-
рання через надмірні переживання.

«ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ 
У КОЖНОГО СВІЙ»

Психотерапевт Мирослава Мушкевич 
зауважує, що реабілітація може тривати від 
одного місяця до року, а то й більше. Усе за-
лежить від конкретного випадку. Втім, до-
дає фахівець, групові заняття із сім’єю при-
швидшують цей процес.

«Ми не можемо говорити про миттє-
ву результативність занять. Допомагаємо 
учаснику АТО впоратися з його ситуацією і 
разом шукаємо можливі шляхи виходу з неї. 
А далі минає час, і людина сама собі може 
допомогти переусвідомленням пережитого. 
У нас є такі особи, які прийшли один-два 
рази й більше не приходять, бо вважають, 
що психолог не може зарадити. Але є й такі, 
які відвідують заняття з жовтня 2014 року і 
донині. Період реабілітації у кожного свій: 
місяць чи рік, може, й більше. Ми відкриті 
для всіх. Дуже добре, коли приходять сім’єю. 
Кожен висловлює свої переживання, бачен-
ня тих чи тих проблем. Тоді вдається знайти 
порозуміння, бо вдома не завжди усе можна 
обговорити», – розповідає пані Мирослава.

Коли на реабілітацію приходять учасни-
ки АТО, каже психотерапевт, вони дивують-
ся, що психологічна допомога безплатна. З її 
слів, це позитивний момент, завдяки якому 
захисники батьківщини та їхні родини від-
чувають турботу.

«З ТИМИ, ХТО ВЖИВАЄ 
АЛКОГОЛЬ, ПРАЦЮВАТИ 
НАЙВАЖЧЕ»

Непоодинокими є випадки, коли ті, хто 
повернувся із пекла війни, намагаються 
втопити свої проблеми у чарці.

«З тими, хто вживає алкоголь, працю-
вати найважче. Чоловіки мають пояснення, 
мовляв, вони пережили страх, знову до ньо-
го повертаються, а спиртне – найкращий 
спосіб розвантаження. Говорять ще так: «Я 
не зловживаю спиртним, а так собі допома-
гаю, це дозволяє розслабитися». Ситуація 
з алкоголем може загостритися тоді, коли 
з боку рідних є нарікання і звинувачення. 
Втім, якщо людина щойно приїхала зі схо-
ду й випадки пияцтва поодинокі, не варто 
надавати цьому особливого значення, а рід-
ним та близьким раджу більше говорити і 
слухати», – наголошує психоконсультант 
Мирослава Мушкевич.

«НЕ ТРЕБА БОЯТИСЯ 
СПІЛКУВАТИСЯ З ДИТИНОЮ» 

Психологи наголошують, що особливу 
увагу треба приділяти дітям, аби їхня фан-
тазія не завела у «нетрі». А коли вони почи-

нають ставити запитання, то відповіді треба 
давати на кожне, втім нейтральні, деталізує 
Мирослава Мушкевич.

«На стан дітей впливає мамина реакція 
на те, що тато перебуває у зоні АТО. Зокре-
ма, як сильно вона переживає. Тут ситуація 
така: дитині зазвичай не важливо, яку вона 
інформацію отримала по телевізору чи в 
школі, головне – реакція батьків. Дитина 
бачить поведінку мами й інтерпретує по-
своєму. Тому, коли ставить багато запитань, 
але не отримує відповідей та пояснень, де її 
тато та що з ним, вона може замкнутися у 
собі, у неї з’явиться відчуття непотрібності 
та передчуття горя. Як наслідок – незадо-
волення світом, негативізм до близьких та 
інших людей», – пояснює фахівець.

Неправильно, коли мама, нічого не по-
яснюючи дитині, говорить, що все гаразд, 
а натомість сама переживає. Діти усе це ба-
чать та відчувають. На кожне своє запитан-
ня дитина заслуговує відповіді.

«У кожній сім’ї своя специфіка реакцій 
на стреси, втім є загальні поради: важливо 
повідомити дитині інформацію про ситуа-
цію відповідно до її запитань, у міру потре-
би, відповідно до когнітивних та емоційних 

можливостей. Звісно, не можна говорити, 
що тато вбиває чи зараз на війні, акцент 
варто більше робити на позитиві. Важли-
во казати, що тато захищає батьківщину. 
Треба пояснювати, що мамі зараз складно, 
їй потрібна допомога. Головне – не боятися 
спілкуватися з дитиною. Вона має знати, що 
її батько – герой, він прагне гарного життя 
для сім’ї, щоб рідні почувалися комфортно, 
жили під мирним небом. Треба, аби дити-
на пишалася своїм татом. Категорично не 
можна казати, що він у біді, що його можуть 
вбити, бо це формує в малечі страхи, у своїй 
уяві вона може зайти дуже далеко, а на осно-
ві цього з’явиться невроз чи будуть ще гірші 
наслідки», – наголошує психолог.

РЕАБІЛІТАЦІЯ… 
ВИШИВАННЯМ

Психолог Антоній Мельник розповідає 
про успішний приклад реабілітації одного з 
військових. Спеціаліст каже, що чоловікові 
вдалося повернути віру в себе.

«Був випадок, коли військовослужбовця 
ударною хвилею знесло з башти танка і він 
вдарився об дерево. Чоловік дістав черепно-
мозкову травму й важкі поранення. Як сам 
розповідав, він уже був «вантажем 200». По-
тім став заїкатися й отримав весь «букет» 
наслідків психологічної травми: негативні 
спогади, депресію, відсутність сну тощо. Ми 
з ним працювали. Крім нашої реабілітації, 
порадили вишивати, коли не може вночі за-
снути. Це дуже заспокоює, особливо людей 
із флегматичним типом темпераменту», – 
пояснює Антоній Мельник. 

Нині військовий позбувся комплексу 
неповноцінності через дефекти мовлення. 
Він став упевненішим, почав невимушено 
спілкуватися з людьми. У таких ситуаціях 
важливо дати людині висловлюватися, вер-
балізувати свої думки, звісно, якщо є потре-
ба. Бо є такі чоловіки, яких дратують запи-
тання про минулі події. Також траплялися 
випадки, коли військовий відмовлявся від 
запрошення на зустрічі в школах, бо боявся, 
що його запитають, чи він убивав.

«Кожен випадок індивідуальний, але 
якщо працювати над розв’язанням про-
блем, то результат неодмінно буде», – пере-
конує психолог. 

Вадим ПАНАФІДІН

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ – РЯТІВНЕ 
КОЛО ДЛЯ СІМЕЙ УЧАСНИКІВ АТО 

У музеї військової техніки 
в Луцьку виставлено 
експозицію, присвячену 
подіям на Майдані й у зоні 
АТО «Волиняни на захисті 
суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканості 
України».

Національний військово-
історичний музей України зі-
брав велику кількість матеріалів, 
пов’язаних з Революцією Гідності 
та подіями на сході країни.

Виставка вже побувала у Киє-
ві, а в середині жовтня її привезли 
до Луцька.

За сприяння Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» у приміщенні 
музею ще в жовтні зробили ре-
монт, придбали меблі та інформа-
ційні стенди.

Відкриття оновленого музею 
приурочили до Дня захисника 
України, який минулоріч уперше 
святкували на державному рівні.

Як зазначив голова правління 
Фонду «Тільки разом» Олександр 
Товстенюк, створення такої експо-

зиції є дуже важливою справою. 
«Адже невід’ємною складовою 

творення гідного майбутнього є 
пошанування минулого», – наго-
лосив Олександр Товстенюк. 

Варто зауважити, що експо-
зиція постійно оновлюється. Екс-
понати приносять самі учасники 
АТО.

Ксенія БУКІНА

Музей розташований 
на вулиці На Таборищі, 4

Графік роботи: 
з 10:00 до 17:00 
(без вихідних)

Вартість квитка 
15 гривень.
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

МОЛОДІЖНІ ЛІДЕРИ З ЛУГАНЩИНИ ВИВЧАЛИ 
ДОСВІД РОБОТИ ФОНДУ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»

МАЙБУТНЄ – ЗА МОЛОДИМИ

З ДОБРОМ У СЕРЦІ ЛУЦЬКИЙ ШЕФ-КУХАР ЩОДНЯ 
ГОТУЄ ДЛЯ ПІВСОТНІ САМОТНІХ

Молодіжні лідери з Луганської 
області упродовж п’ятиденного 

перебування в Луцьку знайомилися 
з прогресивними проектами та 
ініціативами, які успішно працюють на 
Волині. 

У програмі візиту, окрім всього, – знайом-
ство з досвідом та програмами, що їх втілює 
Фонд «Тільки разом», який віднедавна розпо-
чав діяльність у межах Волинської області.

До програми навчального візиту Фонд 
було включено не випадково, адже серед ор-
ганізацій, які працюють у сфері благодійнос-
ті, він – найпотужніший на Волині.

Протягом п’яти років діяльності Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Луцьк інвесту-
вали понад 230 мільйонів гривень. Ці кошти 
дозволили не лише поступово впроваджу-
вати зміни в соціальній сфері міста, а й змі-
нювати інфраструктуру та реалізувати низку 
проектів, завдяки яким змінилися підходи до 
самоврядування.

Учасники навчального візиту, організо-
ваного «Молодіжною платформою Волині» 

на чолі із Захаром Ткачуком, мали змогу пе-
рейняти методи та напрацювання, за допо-
могою яких Фонд «Тільки разом» провадить 
діяльність.

Місцем для презентації обрали один з 
восьми Офісів розвитку кварталу, що на ву-
лиці Ковельській, 67 у Луцьку. Такі офіси є 
ідейними майданчиками Фонду, основне їхнє 
завдання – допомогти об’єднатися людям, які 
прагнуть змін.

Головний менеджер Фонду у соціальній 
сфері Оксана Демчук ознайомила делегатів 
навчального візиту з метою Фонду «Тільки ра-
зом» та найбільшими проектами, які реалізу-
вали протягом 2012-2015 років.

Керівник Офісу розвитку кварталу Олег 
Кочкін розповів учасникам проекту про 
принципи роботи, ініціативи, питання, з яки-
ми звертаються лучани, та втілені ідеї, які вже 
дають змогу говорити про ефективність запо-
чаткованих проектів.

Один із пріоритетних напрямків діяль-
ності Офісів розвитку кварталу – сприяння 
створенню органів самоорганізації населен-

ня. Саме тому тут надають різнопланові кон-
сультації та проводять навчання зі створення 
ОСББ, консультують щодо проектів з енер-
гозбереження. Ще один напрям – сприяння 
реєстрації благодійних фондів розвитку при 
школах та садочках. Це дає змогу благодійно-
му фонду навчального закладу вести прозору  
фінансову звітність, залучати додаткові кошти 
від меценатів та брати участь у грантових про-
грамах.

Під час обговорення учасники візиту ста-
вили питання про те, з чого Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» починав діяльність, які 
ресурси та механізми використовує для залу-
чення громади до участі в проектах, що мають 
на меті підвищити самоорганізацію.

За словами Оксани Демчук, багаторіч-
ний позитивний досвід співпраці громади 
міста й Фонду є вагомим мотиваційним чин-
ником успішного партнерства. Окрім того, 
вона висловила сподівання, що досвід Фонду 
«Тільки разом» стане в пригоді учасникам 
семінару під час втілення набутих знань на 
практиці.

Наталія ВИЯДАЧ

Зазвичай приготування їжі вважають 
одним із обов’язків жінки, яка має 
дбати про домашній затишок і 
комфорт. Не секрет, що стереотипи для 
того і є, щоб їх порушувати. Але наша 
героїня любить готувати, тому й не 
сперечається з ними.

«Готувати їсти треба любити. Звичайно, 
робота важка, втомлюєшся за день, але ж 
якщо любиш те, що робиш, то вкладаєш у 
це душу», – розповідає шеф-кухар їдальні 
Територіального центру обслуговування у 
Луцьку Жанна Черв’як.

Рідне село Жанни – Комарове Мане-
вицького району. Закінчила школу, вступи-
ла до технікуму. Перше місце праці – дієтич-
на їдальня. Там як молодий працівник була 
на видачі страв. Звідти, можна сказати, й за-
між віддалася – з чоловіком познайомилася 
у їдальні! Відтоді готувала смаколики для 
сім’ї. Після декретної відпустки жінка знову 
повернулася до улюбленої справи. Працю-
вала кухарем у міській їдальні №22. Потім 
заклад трансформувався у Територіальний 
центр соціального обслуговування.

Отак жінка почала готувати для мало-
забезпечених та одиноких людей, які потре-
бували опіки.

«Жанна Мелентіївна в нас працює давно, 
у вересні буде 20 років. Тоді я ще й керівни-
ком установи не була. Прийшла і вирішила: 
спробую працювати зі старшими людьми. 
Вийде – залишуся. Не вийде – буду щось 
інше шукати. Спочатку було важко. Тому 
що сюди різні люди приходять. Тут вони 

хочуть не лише поїсти, але й почути якусь 
розраду, отримати допомогу. Більшість лю-
дей поважного віку хочуть, щоб їх слухали», 
– ділиться директор Територіального цен-
тру соціального обслуговування в Луцьку 
Галина Шатецька.

Упродовж 15 років Жанна Черв’як пра-
цювала звичайним кухарем, а останні п’ять 
очолює колектив їдальні. Вона вміє не ли-
шень смачно готувати, а й організувати тру-
довий процес. Умови праці – це також дуже 
важлива складова успішної роботи. Кухня 
– особливий заклад, тут усе має бути мак-
симально зручно, комфортно для того, хто 
готує страви. А кухня терцентру не завжди 
була такою, як нині.

«Було старе обладнання, кімната для 
миття посуду, старі плити, старі жаровні. 
Не було такої техніки, яка могла б допома-
гати у нарізанні овочів. Сьогодні ми це все 
маємо завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Звернулися, коли тільки відкрився 
Фонд, із тим, щоб допомогли нам зробити 
ремонт у кімнаті для миття посуду. Треба 
було замінити обладнання. Санепідем-
служба приходила, стояло питання про за-
криття нашої їдальні», – пригадує Галина 
Шатецька.

«Кухня у нас невеличка, а якщо на вули-
ці 30 градусів тепла, то тут дуже спекотно. 
Справді, були такі випадки, що люди про-

сто мліли. Тож Ігор Палиця придбав нам 
кондиціонер, зараз таких проблем нема. А 
ще у нас нові плити, жаровня, холодильни-
ки, камери – це все полегшує працю», – каже 
пані Жанна.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» до-
помагає Територіальному центру соціаль-
ного обслуговування не один рік – від часу 
свого заснування. Це різноманітна допомо-
га і закладові, і його підопічним. Зокрема, 
Фонд щороку завдяки програмі «З добром 

у серці» забезпечує додаткову можливість 
отримати якісне і збалансоване харчування 
півсотні самотніх малозабезпечених лучан 
щомісячно.

Доброта – неодмінна риса, яку мусять 
мати працівники таких закладів. А ще – то-
лерантність, співчуття, терпеливість. Дару-
вати добро – не лише блага справа, але й 
неабияка радість. Адже воно завжди повер-
тається сторицею.

Наталка ПЕТРУК

АНОНС

Телеканал 
«Нова Волинь»

Дайджест «Тільки разом»  
   вівторок, 21:30

повтор:   середа, 12:30
                   четвер, 8:30
   субота, 10:25

Передача 
«З добром у серці» 
   вівторок, 19:45
повтор:   п’ятниця,  19:45
   неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 14:05 

 вівторок, 12:30

Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45 

 п’ятниця, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM
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Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ЗБЕРІГАЄ 
УНІКАЛЬНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

Учасниця проекту «Ліпка з глини» Катерина Брилюк та заступник 
голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина Констанкевич

КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРИ

Культура та її стан – питання, яке 
мимоволі стає для багатьох певним 

емоційним подразником. Хтось 
спересердя скаже, мовляв, скільки 
про це можна говорити, коли довкруж 
безнадійно невитравне безкультур’я, 
та й злидні країну обсіли. Куди не глянь 
– на вулиці, в побуті, у транспорті 
– переважають невихованість, 
нечемність, брутальність. 

Не менш утішною постає ситуація в 
масштабах ширших – місцевих, обласних і 
вседержавних. У баталіях політичних, еко-
номічних, у нестабільному українському 
суспільному бутті доби війни на сході об-
стоювання культурного розвитку українців 
може асоціюватися з «голосом волаючого в 
пустелі». Правда, парадоксальним є й те, що 
частина нашого люду якось зафіксувалася на 
тому, що усе погано, й так і не може виборса-
тися зі свого «мінору». Це переважно люди, 
як їх точно назвав Євген Сверстюк, вербаль-
ного патріотизму. Натомість інші, зазвичай 
працівники культури, мистецтва, духовної 
сфери, інтелігенція, банально «лупають сю 
скалу», не нарікаючи на долю. Але з вірою у 
державу, яка колись та й зрозуміє, що став-
лення до культури має бути відповідальним 
– як до важливого стратегічного чинника на-
ціональної безпеки.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» виріз-
няється з-поміж інших фондів нашого краю 
і подекуди навіть знаних столичних фондів 
своєю багатовекторною діяльністю. Вісім го-
ловних напрямків охоплюють практично усі 
сфери суспільного життя (здоров’я і спорт, 
культура й освіта, соціальні допомоги і під-
тримка військових, розвиток місцевого само-
врядування тощо). Така своєрідна мікромо-
дель виконує, як не раз про це зауважували, 
дублюючу,  компенсаторну функцію суспіль-
ної машини. У тому й сенс дієвого патріотиз-
му – щоб не чекати склавши руки, а робити 
справу всупереч обставинам. Працювати для 
реалізації актуальних завдань нині та страте-
гічно важливих для перспективи.

Програма «Культура і духовність» нале-

жить саме до таких, адже покликана форму-
вати середовище, сприятливе для творчості, 
розвитку й утвердження кращих надбань 
українського народу, його мови, культури, 
історії. Пріоритети програми сформовано 
навколо популяризації мистецьких дороб-
ків волинян у галузі малярства, літератури, 
музики – усього того, що робить Волинь 
особливим і привабливим для культурного 
туризму. Відтак продовжили діяльність уже 
традиційні проекти Фонду: підтримка мис-
тецьких заходів, зокрема – фестивалю «Ігор 
Стравінський і Україна», аматорського на-
родного мистецтва.

Магістральною є теза, озвучена Ігорем 
Петровичем, що ми маємо культивувати свій  
національний продукт, рівень якого не посту-
пається європейському. Ось тому послідовно 
надається підтримка Волинському обласно-
му драматичному театру імені Т.Г. Шевченка, 

який лише торік на запрошення Фонду від-
відали кілька тисяч лучан. А цьогоріч ця про-
грама буде поширена і на область.

Загальновідомо, що національна куль-
тура зберігає унікальний генетичний код. 
Тому чільне місце в роботі Фонду посідає 
національно-патріотична складова, яка ре-
алізувалася у проектах «Подаруй дитині ви-
шиванку», «Нове життя – Новий Луцьк», 
«Дорогами історії, дорогами культури». Це 
масштабні проекти, які охопили понад тися-
чу маленьких лучан. 

Нове завжди плідно проростає на родю-
чому ґрунті традицій. Ця ідея увиразнена у 
новому зініційованому Фондом проекті «До-
рогами історії, дорогами культури». Спільно 
з працівниками Художнього музею було ор-
ганізовано програму ознайомлення з робо-
тами луцьких художників другої половини 
ХХ ст. і малярські майстер-класи для дітей із 

кризових сімей та дітей, молоді з особливими 
потребами. 

Підтримка музеїв і надалі лишається 
важливим напрямком роботи Фонду. Зокре-
ма, було профінансовано встановлення у вій-
ськовому музеї нової експозиції, присвяченої 
недавньому героїчному минулому – подіям 
на Майдані та війні на сході. Ігор Палиця від-
крив експозицію 14 жовтня – у День захисни-
ка України. У своєму виступі він наголосив 
на глибоко усвідомленій потребі зберегти 
знання про героїко-трагедійний зміст нашої 
сучасної історії задля майбутнього.

З метою допомогти бійцям АТО придба-
но унікальну колекцію кованих робіт май-
стра Віктора Семенюка, яка тепер стала окра-
сою Луцька, а на схід поїхали три джипи для 
українських артилеристів.

Проект «У творчості ми разом» най-
більш популярний серед дітей, батьків, адже 
спрямований на покращення соціалізації, 
розвиток творчих здібностей дітей із вико-
ристанням кращого досвіду етнопедагогіки 
та сучасного мистецтва. Досвідчені педагоги 
проводили навчання, які включали різно-
манітні практики арт-терапії, зокрема – «Лі-
плення з глини», вивчення традиційних видів 
народного декоративно-прикладного мисте-
цтва в етностудії. Заняття з ліплення глиною 
відвідали учні Волинського реабілітаційного 
центру, громадських організацій «Зірка на-
дії», «Джерело життя», «Янголята» та діти із 
синдромом Дауна. Для успішної реалізації 
проекту було придбано муфельну піч для ви-
палу виробів, матеріали та фарби. 

Підтримка творчого та інтелектуального 
розвитку дітей із особливими потребами, з 
кризових сімей, дітей з родин переселенців 
– один із магістральних напрямків роботи 
Фонду, який відповідає місії «тільки разом» 
творити добро та утверджувати гуманні цін-
ності. У контексті нових завдань на етапі ре-
структуризації Фонду, розширення сфер та 
характеру його діяльності, усе ж засадничими 
лишаються базові поняття, які були сформу-
льовані ще у 2011 році. Лише з добром у серці 
ми змінимо себе і світ навколо нас.

Ірина КОНСТАНКЕВИЧ
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