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Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк», 
а сьогодні вже «Тільки разом», 
успішно працював у Луцьку 
протягом п’яти років.

Зміни, які з ініціативи організації 
відбулися за цей час у місті, 
торкнулися, певно, кожного 

лучанина, адже стосувалися 
вони найрізноманітніших сфер 

життя: спорту, культури, освіти, 
медицини тощо. 
Завдяки проектам Фонду допомогу 

отримали сотні сімей 
військовослужбовців і люди, 

яким підтримка була життєво 
важливою. Результати 

роботи – вагомі, тому 
настав час поширювати 

напрацьований 
досвід далі. На 
черзі – область.
    Так, з 1 січня 2016 
року Фонд змінив 
назву на «Тільки 
разом». Водночас 

розширилися межі 
діяльності, масштаб 
програм та проектів, 
які заплановані до 

втілення у майбутньому. 
Відтепер скористатися 

можливостями, які пропонує 
Фонд, зможуть не лише лучани, 

а й, власне, волиняни. 
Наміри виходити на новий рівень 
свого часу озвучив засновник Фонду 
Ігор Палиця. Про організацію, якій дав 
життя, він сказав: «Фонд – це серце, це 
душа, це те, що я відчуваю».  



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07.
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ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ: 
КОНКУРЕНЦІЯ ПРОЕКТІВ ТА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ІДЕЙ

Про головне

У 2016 році Фонд Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» 
змінив назву на «Тільки 
разом».

Водночас із назвою розши-
рилася і географія його діяль-
ності, відтепер вона буде здій-
снюватися в межах всієї Волині.

Такі зміни відкривають 
нові можливості для місцевих 
громад, які завдяки співпраці 
з Фондом зможуть реалізувати 
суспільно корисні та значимі 
ідеї і проекти. Головним прин-
ципом, за яким працює Фонд, 
і надалі лишається підтримка 
ініціатив, що в перспективі 
здатні якісно змінити життя 
громади. Ми розуміємо, що 
будь-який проект ефективний 

тоді, коли в його реалізації 
зацікавлені як Фонд, так і іні-
ціатор ідеї. Тільки такий дво-
сторонній підхід може гаран-
тувати успіх у майбутньому.

Сьогодні до пред-
ставництв Фонду, які уже 
роз   по   чали ді яльність  у 
Камінь-Ка ширському, Любе-
шівському, Ма  невицькому та 
Ківерцівському районах, над-
ходять звернення, в яких ви-
кладено першочергові потреби 
місцевих громад.

Фонд уже має позитивний 
досвід співпраці з сільськими 
громадами Волині, які усвідоми-
ли, наскільки важливо брати від-
повідальність за зміни на себе. 
Ми готові сприяти їм у реаліза-
ції подальших ідей та планів.

Підставою для розгля-
ду заяв і проектів є письмове 
звернення громадян або ініціа-
тивних груп до представництв 
Фонду. Ми беремо до уваги 
кожну ідею, а згодом, керую-
чись принципами суспільної 
значимості та перспективи 
розвитку, сприяємо у її реалі-
зації.

Визначальним фактором 
для нас залишається ступінь 
залучення громади до втілення 
поданого проекту. Як показав 
досвід тривалої роботи Фонду, 
пасивна позиція не здатна ви-
вести ідею на достойний рівень 
реалізації. Місія Фонду – не 
просто фінансувати потребу 
ініціатора, а дати інструменти 
для того, аби в майбутньому 

він міг ефективно залучати ко-
шти самостійно. Головна ідея 
такого підходу полягає в тому, 
щоб зробити місцеві громади 
більш дієвими.

У майбутньому ми очіку-
ємо цікавих проектів і споді-
ваємося на відповідальність 
їхніх авторів. Упевнені, що в 
найкоротші терміни підходи 
до місцевого самоврядування 
та участь у цьому процесі тих, 
на кого громада поклала місію 
керувати її справами, будуть 
якісно змінюватися.

Фонд чітко сповідує прин     -
цип нейтралітету та об’єк-
тивності в ухваленні рішень. 
Умовою підтримки ідей для нас 
передусім є їхнє суспільне зна-
чення та перспектива.

ДОРОГІ КРАЯНИ!
Минув ще один 
рік невтомної і 
натхненної праці, 
добрих справ 
і звершень, а 
найважливіше 
– змін, до яких 
причетні усі ми.

У 2015 році Фонд 
«Новий Луцьк» став 
організацією, яка не 
просто допомагає 

фінансово, а розвиває громадську ініціа-
тиву, вчить розв’язувати проблеми, спо-
нукає до саморозвитку, створюючи мож-
ливості для реалізації потенціалу усіх, хто 
цього прагне.

Протягом п’яти років роботи Фонду 
ми послідовно продовжували втілювати 
низку соціально вагомих проектів, які зре-
штою вийшли за межі області. Тому ціл-
ком закономірним є розширення географії 
діяльності Фонду, який відтепер опікува-
тиметься не лише Луцьком, а працюватиме 
на благо усіх волинян.

Завдяки вашій ініціативі та довірі до 
Фонду нам вдалося втілити в життя й роз-
почати реалізацію численних освітніх, 
культурних, спортивних та інфраструк-
турних проектів, над якими працюватиме-
мо і в майбутньому.

Заручившись вашою підтримкою та 
довірою, маємо за честь та високий гро-
мадянський обов’язок розпочати ті зміни, 
які зрештою зроблять Волинь успішною і 
процвітаючою. Тому сподіваємося на вашу 
ініціативність і небайдужість. Адже тільки 
разом нам до снаги змінити наше життя і 
світ навколо.

Засновник Фонду «Тільки разом» 
Ігор ПАЛИЦЯ

ШАНОВНІ ВОЛИНЯНИ!
Коли у 2011 році 
Фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» 
тільки розпочинав 
діяльність, скептики 
сумнівалися у 
щирості його 
намірів. Однак, 
попри все, Фонд 
працював і з року 
в рік брав нові 
зобов’язання, 

збільшуючи інвестиції у Луцьк, людей, 
гуртуючи навколо себе все більше 
небайдужих.

Ясна річ, скептиків не треба перекону-
вати словами й обіцянками. Скептиків ми 
переконували, переконуємо і будемо пере-
конувати добрими справами і видимими 
результатами.

Незаперечний факт – програма нашої 
діяльності щороку розширюється, відпо-
відно, збільшуються і бюджети. Власне, 
досить промовисто про Фонд Ігоря Па-
лиці говорять суми витрачених коштів. А 
за час існування Фонду ця цифра сягнула 
230 мільйонів гривень. Інвестувати у роз-
виток міста – свідоме і далекоглядне рі-
шення засновника Фонду Ігоря Палиці.

Зрештою, наш Фонд своїм прикладом 
демонструє, як має працювати місцеве са-
моврядування – від створення благодійних 
фондів при дитсадках до допомоги у ство-
ренні ОСББ. Та найважливіше – ми про-
довжуємо працювати, незалежно від ре-
зультатів виборчих кампаній і політичних 
реалій. Ми працюємо так, аби об’єднувати 
свідомих і активних людей та спільно роз-
вивати й змінювати наш край.

Голова правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олександр ТОВСТЕНЮК
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Наміри виходити на новий рівень 
свого часу озвучив засновник 

Фонду Ігор Палиця. Про організацію, 
якій дав життя, він сказав: 
«Фонд – це серце, це душа, це те, 
що я відчуваю».  

З його слів, зміни в діяльності зумовле-
ні тим, що Фонд на прикладі Луцька про-
демонстрував: заручившись підтримкою 
громади, можна змінювати навколишню 
дійсність і робити її кращою. 

Починаючи з 2011 року, Фонд реалі-
зував низку соціально спрямованих про-
грам.  Уже зараз 15 загальноосвітніх шкіл 
Луцька оснащені сучасними футбольними 
міні-полями, а завдяки 27 вуличним май-
данчикам у стилі «street workout» спорт 
став більш доступним для кожного, хто 
дбає про власне здоров’я.   

Завдяки Фонду обдаровані учні та сту-
денти мають можливість відпочивати у Бу-
ковелі, достатньо й таких, хто практично 
зміг втілити свої творчі ідеї в життя. 

Окрім того, з перших днів військових 
дій на сході країни Фонд активно долучився 
до підтримки волонтерського руху, а згодом 
і реабілітації бійців, які з важкими психо-
логічними травмами поверталися із зони 
АТО.  

Однією з наймасштабніших подій, яки-
ми був позначений 2015 рік в історії Фонду, 
стало відкриття легкоатлетичного комп-
лексу на стадіоні «Авангард». Завдяки ко-
штам, які родина Ігоря Палиці інвестувала 
у спортивний об’єкт, легка атлетика Украї-
ни отримала нові можливості для розвит-

ку, адже аналогів луцькому «Авангарду» в 
Україні – одиниці. 

Це – лише крихта з того, що вдалося 
реалізувати зусиллями Фонду.  За час його 
діяльності у Луцьк з допомогою цільових 
програм інвестували понад 230 мільйонів 
гривень. Головна мета таких масштабних 
інвестицій – не лише допомога та підтрим-
ка громади, а зміна ставлення лучан до 
місця й міста, в якому вони живуть.

Подібні зміни чекають і Волинь.  
Уже наприкінці минулого року Фонд 

розпочав діяльність у чотирьох районах 
Волині. У жовтні-листопаді  в Маневицько-
му, Ківерцівському, Камінь-Каширському 
та Любешівському районах облаштували 
сучасні спортивні комплекси, обладнані 
майданчиками для гри у міні-футбол, бас-
кетбол та волейбол. Окрім того, у Камені-
Каширському та Маневичах на стадіоні  

облаштували легкоатлетичні доріжки, а на 
спортарені «Колос» у Любешові провели 
реконструкцію – встановили легкоатле-
тичне покриття.  Наразі доріжки та ігро-
ві майданчики тут мають якісне штучне 
освітлення. 

Окрім того, в Цумані,  Олиці, та Любе-
шові встановили спортивні майданчики у 
стилі «street workout». 

«Фонд «Тільки разом» розповсюджує 
свою діяльність на райони Волині, оскіль-
ки ми переконані, що діти мають займа-
тися спортом в належних умовах та тур-
буватися про своє здоров’я», – пояснив 
масштабні інвестиції Ігор Палиця.

В районах у межах підтримки освітніх 
закладів триває реконструкція та ремонт 
шкільних приміщень.  

Спортивна сфера – це лише початок 
комплексної діяльності Фонду на теренах 
Волині.

А успішною ця робота може бути тіль-
ки за умови співпраці з громадою. Фонд 
зацікавлений у тому, щоб разом з воли-
нянами втілювати спільні проекти, на-
працювання та ініціативи, які зроблять 
наш край інвестиційно-привабливим та 
економічно-успішним, адже всі передумо-
ви для роз витку є.

Головна ідея, якої продовжує дотриму-
ватися Фонд у своїй діяльності, – з добром 
у серці, з любов’ю до людей. Саме ці орієн-
тири здатні змінювати життя ефективніше, 
аніж будь-яка інша сила. 

Ми віримо, що тільки разом зможемо 
зробити більше в інтересах рідного краю 
і сподіваємося на вашу ініціативу та під-
тримку.
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«Тільки разом» дайджест 
   вівторок, 21:05

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

Телеканал «Нова Волинь» Радіостанція «Луцьк»    

«Тільки разом» дайджест
 четвер, 14:05 

 вівторок, 12:30

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

 п’ятницю, 17:45

107,3 FM
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У Коледжі технологій, бізнесу та 
права Східноєвропейського 

національного університету імені 
Лесі Українки – значне досягнення. 
Завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» тут переобладнали 
навчально-практичну лабораторію із 
приготування їжі. 

Керівник навчального закладу Станіс-
лав Щеблюк не приховує емоцій, адже тепер 
лабораторія не гірша, ніж у столичних спе-
ціалізованих вишах, а то й ліпша. 

Співпраця коледжу і Фонду налагоджена 
ще з часу утворення «Нового Луцька». Спочат-
ку коледж був партнером проекту харчування 
дітей із малозабезпечених сімей, згодом най-
кращі студенти закладу стали переможцями 
стипендіального проекту, завдяки Фонду 
тут працює потужний кабінет інформатики 
на 27 робочих місць, відремонтована актова 
зала, а  нині – нова лабораторія. 

Завідувачка циклової комісії готельно-
ресторанного бізнесу та харчових техноло-
гій Тетяна Новосад особисто працювала над 
формуванням потрібного комплекту про-
фесійної техніки.

– Постійно змінюються  технології при-
готування. Вони  потребують нового облад-
нання. Не так давно було надано можливість 
змінити його. Придбали пароконвектомат, 
конвектомат, електричні плити, інше облад-
нання, що застосовується в сучасному ресто-
ранному господарстві, – зазначає Новосад.

Якою саме має бути така техніка, знають 
і самі студенти, оскільки виробнича прак-

У КОЛЕДЖІ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА – 
НОВА НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

У ДОБРИХ СПРАВАХ ДРІБНИЦЬ НЕ БУВАЄ
З добром у серці

Назустріч освіті

тика нерідко проходить у ресторанних за-
кладах міста, оснащених за останнім словом 
прогресу в цій галузі. Третьокурсник Богдан 
Кохан, хоч  і прагне стати технологом, все ж 
дуже любить готувати, і різницю в облад-
нанні встиг уловити. Поки вихованці відпо-
чивали на зимових канікулах, лабораторія 
повністю змінила вигляд.

– Це облаштовані згідно з технологічни-
ми вимогами робочі місця, що є дуже зруч-

но для роботи наших студентів, – зауважує 
завідувачка лабораторії і викладач техно-
логій харчування Олеся Панько. –  І дуже 
вагомий внесок у нашу лабораторію – це 
теплове обладнання, зокрема, електроплита 
професійного спрямування, пароконвекто-
мат для гастрономії, конвектомат для кон-
дитерських виробів, холодильна камера.

Орест Маховський, виконавчий дирек-
тор Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 

вважає, що така подія у коледжі – гідне про-
довження програми підтримки освіти.

– Один із пріоритетів у роботі Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» – програма 
«Сучасна освіта». Вона спрямована на під-
готовку висококваліфікованих фахівців у 
різних сферах. У рамках цієї програми вже 
четвертий рік реалізується проект «Сучасна 
науково-дослідна лабораторія». Ми допомо-
гли створити осередки для навчання і прак-
тичної роботи студентів вищих навчальних 
закладів нашої області. Це і лабораторія 
біотехнологій для вирощування ягідних та 
інших культур у СНУ імені Лесі Українки, 
і лабораторія криміналістики, лабораторія 
стандартизації та якості харчових продук-
тів у Волинському технікумі Національного 
університету харчових технологій, – розпо-
відає Орест Маховський.  – І ось – проект 
у Коледжі технологій, бізнесу та права, що 
спрямований на створення сучасного осе-
редку для більш практичної роботи студен-
тів, здобуття фаху та вдосконалення роботи 
у сфері гостинності, в закладах громадсько-
го харчування, ресторанах, готельних за-
кладах, інших об’єктах цього спрямування. 
Хотілося б, звичайно, щоб до таких справ 
долучалися бізнесмени нашого міста, бо це 
дає шанс випускникам залишитися в Укра-
їні, у рідному місті. Молоді люди зможуть 
працювати тут, отримувати хороші зарпла-
ти, створювати сім’ї і жити на благо нашої 
області. Не виїжджати за кордон, не відда-
вати свою працю на розвиток чужої еконо-
міки, а працювати тут. Цей захід – приклад 
роботи в такому напрямку.

Наталка ВИЯДАЧ

Почуватися людиною. Це не 
так просто, як здається. Це не 
лише бути розумною істотою 
з руками, ногами, головою 
і потребою дихати, їсти… 
Це й бути одним із. Членом 
суспільства. Звучить – не 
дуже, але ж відповідальність 
яка! Аби збагнути цю 
відповідальність, людині 
належить подолати чималий 
шлях, здобути досвід. Перші 
спогади Тані з дитинства – то 
перші кроки до самостійності. 

Таня Симінська змалку прику-
та до інвалідного візка. Розповідає, 
що на все життя запам’ятала день, 
коли довелося з триколісного ве-
лосипеда пересісти на інвалідний 
візок і назавжди забути про те, що 
означає свобода руху.

Тетяна зізнається, що жила 
майже у замкненому просторі. 
Адже тоді, у 90-ті, люди з обмеже-
ними можливостями справді були 
на узбіччі суспільних інтересів і 
фактично не мали нормальних 
умов для розвитку й пересування.  

20 років відносної самотності 
завершилися знайомством із гро-
мадською організацією «Джерело 
життя» – центром для молодих лю-
дей із особливими потребами. Тут 
вони можуть не лише спілкувати-
ся, але й вправлятися у рукоділлі, 
вокалі, театральній майстерності. 
Тетяна завжди цікавилася літера-
турою. Тому театр – найближче до 
уподобань і це – можливість ви-
явити себе. Тож жодна серйозна 
постановка не минає без її участі. 

– Спочатку був і страх, і сором, 

Директор коледжу Станіслав Щеблюк (зліва) та виконавчий директор Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Орест Маховський (справа) спостерігають за новим обладнанням у дії   

Краса  у повсякденних речах

Талановите перевтілення під час театральних постановок

– розповідає Таня. – Перші рази 
більше, зараз – менше. Театральна 
студія, в якій займаюся, має назву 
«Тамі». Театр – це командна гра. Я 
розумію, що коли щось зроблю  не 
так – підведу тих, хто поряд, тому 
це  дуже відповідально.

Сенс життя кожен шукає свій. 
Для когось це матеріальні статки, 
хтось будує родинне гніздо, а ко-
мусь, як-от Тані, важливо дарувати 
усмішки, радість, бути потрібною.

– Кожна людина прийшла в 
цей світ, щоб принести щось до-
бре. Інакше навіщо тоді?  Навіщо? 
Якби кожен перед собою ставив 
таку мету – зробити щось добре, 
то й світ був би набагато добрішим, 
ніж  він є, – переконана Таня. 

Якщо запам’ятатися людям – то 
лишень добром. Дівчина не забу-

ває і цінує кожен добрий вчинок, 
що його могла спостерігати. Адже 
навіть у дрібницях для когось – 
важлива частина життя. Реабіліта-
ційний центр для молоді постійно 
співпрацює із різними благодій-
никами, меценатами, організа-
ціями. І добрі люди не минають 
увагою джерельчан. Кілька років 
тому Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» організовував екскурсійну 
поїздку в Карпати. Після неї зали-
шилося багато  яскравих знімків, 
але спогади ще більш барвисті та 
насичені.

– То було знайомство з моєю 
країною ближче, – ділиться дівчи-
на. – Тому що не в усіх куточках 
можна побувати. Це – надзвичайне 
відчуття свободи. Найбільше вра-
жає водоспад Шипіт. Просто… це 

стихія! І ти відчуваєш, що можеш 
все! Ти бачиш, що просто живеш.

Вихованці «Джерела життя» 
сподіваються, що традиційним 
стане відпочинок у Буковелі, який 
запропонував Фонд Ігоря Палиці. 
Підтримка таких громадських ор-
ганізацій, їхніх ідей і заходів – це 
постійна програма  «З добром у 
серці».

– Знаєте, можливо, добрі люди, 
такі, наприклад, як засновник 
Фонду «Тільки разом», навіть не 
завжди усвідомлюють, що якась 
дрібничка, яку вони зроблять, 
може бути дуже важливою, – мір-
кує Таня. – Особливо для таких 
людей, які мало виходять зі своєї 
домівки, які в оці моменти подо-
рожей спілкуються зі світом. Дуже 
хотілося б, щоб люди, роблячи 
такі справи, розуміли, що для ко-

гось це… на вагу золота. Це те, що 
не можна виміряти.

Безмірне неосяжне добро дів-
чина готова дарувати сама. Іншим. 
Можливо, когось тішить її  мудре 
слово, її оптимізм та енергія, пра-
цездатність, певною мірою впер-
тість, вимогливість. Тому вона 
повсякчас готова до любові, добра 
і може поборотися за те, щоб до-
сягати своєї мети. А надто, коли це 
стосується когось іншого. 

– Я люблю своє місто, люблю 
свою країну, – усміхається. – Мож-
ливо, десь там, за океаном, людина 
з інвалідністю живе краще, має 
кращі умови, можливо, її суспіль-
ство приймає краще. Я не хочу за 
океан. Хочу жити тут, хочу долати 
труднощі з тими ж людьми,  з яки-
ми мене пов’язала доля. 

Наталка ПЕТРУК
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Піклуватися про учасників АТО не 
лише на передовій, але й після 

демобілізації – наш святий обов’язок, 
вважає ковельська волонтерка 
Анна Лисакова. Вона започаткувала 
психолого-реабілітаційний проект 
«Зігрій душу». У його основі – 
оздоровлення та відпочинок учасників 
АТО на базі санаторіїв  і психологічна 
реабілітація  за посередництва 
мистецьких технік. Усього ж 2015 року  
відбулося вісім таких виїздів,  шість із 
них – за фінансової підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» (тоді ще – 
«Новий Луцьк»). 

Упродовж кількох днів з демобілізовани-
ми працювала команда фахівців – психологи 
й арт-терапевти. Анна  пригадує, що все було 
не так просто – не кожен  дорослий чоловік 
відразу візьме в руки пензлик чи шматок 
глини для творчості, а тим більше – той, хто 
пройшов через жахіття фронту. Усе ж про-
ект має неабиякий успіх, ця виставка – уже 
п’ята в Україні. Ще дві побували в Європі – 
у Варшаві та Брюсселі. Вони набули статусу 
виставок-аукціонів. 

– Для Європи тема подій в Україні 
близька, а тому в ході організованих аукці-
онів майже всі попередні роботи придбали 
люди, зацікавлені в тому, щоб підтримати 
ініціативу, покликану допомогти військо-
вим відновитися у мирних реаліях. За отри-
мані кошти ми купували матеріали для 
чергових терапевтичних сесій, – розповідає 
Анна Лисакова.  

Дехто з реабілітантів продовжує творчу 
працю й після завершення проекту. Адже 
мистецтво захоплює, розслабляє, дозволяє 
поринути в інший світ, відволіктися від важ-
ких внутрішніх переживань. 

Більшість експонованих робіт не мають 
навіть натяку на війну. Захиснику бійці ка-
жуть, що після пережитого навпаки хочеться 
відтворити більше кольору та радості, тому 
намагалися  перемалювати темно-сірі сторін-

В АРТ-ГАЛЕРЕЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО УНІВЕРМАГУ 
ЛУЦЬКА – ВИСТАВКА РОБІТ БІЙЦІВ АТО

Фонд «Тільки разом» оголосив про підтримку проекту «Зігрій душу» у 2016 році

ки минулого,  що з ними асоціюється війна на 
сході України.

– Я брав участь в одному із заїздів. Хочу 
подякувати організаторам, благодійникам,  
психологам, арт-терапевтам, які з нами пра-
цювали.  Завдяки їм проект отримав життя. 
Такі зустрічі надовго заряджають і дають змо-
гу побачити все, що відбувається, під іншим 
кутом. Ми  стали однією родиною за ті кіль-
ка днів, що провели разом. І хоч були люди 
з різних областей України (у деяких заїздах 
були ще реабілітанти з Івано-Франківської 
області, – авт.), але й дотепер контактуємо і 
підтримуємо один одного, – розповідає учас-
ник проекту Валерій Дишко.

Під час виставки «Зігрій душу» з віталь-
ним словом до присутніх звернулася заступ-

ник голови правління Фонду «Тільки разом» 
Ірина Констанкевич. Вона подякувала ко-
манді, завдяки якій проект став можливим, 
волонтерам,  а також учасникам, які змогли 
переступити через біль і спробували почати 
нову сторінку в житті завдяки реабілітацій-
ній роботі.  

– Проект переконливо довів свою резуль-
тативність. Тут ми бачимо роботи людей, 
яким довелося пережити війну. І це – лише 
частина з того, що відбувається в рамках за-
початкованої ініціативи. Різнопланові ме-
тодики, впроваджені у ході проекту, допо-
магають військовим подолати важкі спогади 
й побачити майбутнє в іншому світлі. Тому 
засновник Фонду «Тільки разом» Ігор Пали-
ця ухвалив рішення про подальшу підтрим-

ку проекту «Зігрій душу». Така психологічна 
допомога вкрай важлива для військових, для 
їхніх родин, для кожного з нас, – наголосила  
Ірина Констанкевич.

– Фонд Ігоря Палиці підтримує два такі 
реабілітаційні проекти, окрім цього, ще один 
– для учасників бойових дій  на сході. Його 
суть – психологічна допомога під час сімей-
ного відпочинку разом з дружинами й дітьми. 
Адже після випробування війною багато хто 
з них уже не може повернутися до колиш-
нього життя, руйнуються сім’ї, впадають у 
депресію і хлопці, і їхні близькі, – зауважує 
практичний психолог Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Укра-
їнки Мирослава Мушкевич. Вона теж при-
йшла разом із колегами з кафедри практичної 
психології помилуватися роботами учасників 
проекту «Зігрій душу».  

А ще кожен боєць і члени його родини 
отримують індивідуальні психологічні кон-
сультації за потреби, незалежно від участі  у 
виїзній реабілітації.

Під час заходу для гостей виставки прове-
ли майстер-клас із гончарства, де кожен зміг 
на собі випробувати терапевтичний ефект 
методики, яку використовують під час реабі-
літаційних сеансів. Життєрадісним дитячим 
співом наповнили галерею учасники творчої 
співочої студії «Жайворонки»  та інструмен-
тальний ансамбль з Ковеля.

Серед відвідувачів – і самі учасники про-
екту, колишні бійці АТО,  їхні родини, друзі, 
бойові побратими, волонтери. Лучани, які 
завітали до Арт-галереї, кажуть, що полотна 
викликають цілий спектр емоцій, і лише бай-
дужості серед них немає місця. Автори дея-
ких робіт не змогли особисто презентувати 
свої роботи, оскільки після відпустки знову 
повернулися в зону АТО. І доки схід України 
залишатиметься бентежною точкою на мапі, 
доти звідти повертатимуться не лише скалі-
чені фізично, а й надламані морально укра-
їнці, яким тут, удома, конче потрібна увага та 
підтримка. 

Ольга ЗДЕБСЬКА

Митці в камуфляжі
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