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Волонтерський рух у Луцьку 
функціонує, але дуже слабо. Це 

констатував заступник міського 
голови Святослав Кравчук на пре-
зентації проекту «Волонтерський 
квартал».

Учасниками проекту, організа-
торами якого є Луцька міська цен-
тралізована бібліотечна система 
у партнерстві з міським центром 
соціальних служб для дітей і мо-
лоді та міжнародною програмою 
«Бібліоміст», стануть 60 молодих 
лідерів — учнів і студентів.

— Проект написали легко, за-
хоплено. Можливо, саме тому зі 
108 заявок бібліотек із усієї України 
ми ввійшли до п’ятірки перемож-
ців, — розповіла автор проекту 

Ніна Бочарова. — Проект діятиме 
шість місяців — із вересня по сі-
чень. Відбудеться 16 міні-тренінгів 
на різну тематику.  А результатом 
школи «Волонтерський квартал 
стали проекти, підготовлені її ви-
пускниками: «Соціальна вулиця», 
«Майданчик дозвілля»,  «Зупинка 
милосердя», «Інтернет-площа». А 
в планах — створити єдину загаль-
номіську школу  для навчання мо-
лодих лідерів, яка щороку матиме 
випускників.

— У Луцьку 24 тисячі дітей ві-
ком від 7 до 17 років. Треба орга-
нізувати їх дозвілля. Хоч як стара-
ється влада, але без підтримки тут 
не справитись, — зауважив Свя-
тослав Кравчук. — У незалежній 
державі було втрачено ті дитячі й 
молодіжні організації, які форму-
вались роками, через їх політичне 
нашарування. Але суть хороша 
— допомагати тим, хто цього по-
требує. Волонтери працюють за 
внутрішнім покликанням, а не під 
чиїмось тиском. Тож я впевнений, 
що результат буде позитивний.

Девізом «Волонтерського квар-
талу» стала сентенція філософа 
Сенеки: «Якщо ти не живеш для 
інших, ти не живеш і для себе».  

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Лучани пускали вогняні ліхтарі 
в небо біля замку

Звичайний недільний вечір 17 
липня прикрасило незвичне 

для Луцька дійство — сотні моло-
дих людей зібрались на Замковій 
площі для того, аби випустити в 
небо ліхтарі зі своїми бажаннями 
на написами. Такі паперові кон-
струкції у формі сердець та купо-
лів потрібно було розкласти, під-
палити та відпустити вгору, пише 
Молодіжний портал Волині.

Подібна акція проводиться у 
Луцьку вдруге, але цього разу вона 
стала масштабнішою. Починаючи 
з 20-ї вечора, переважно молоді 
люди почали збиратися на Замко-
вій площі, купувати вогняні ліхта-
рики. Їх вартість коливалася від 35 
до 90 гривень.

Більшість відвідувачів дізна-
лися про акцію через Інтернет. 
«Мене сюди запросив друг, який 
побачив інформацію в соціальній 
мережі. Тоді я до кінця не розумів 
суті того, що відбуватиметься. Але 
прийшов побачити на власні очі і 
мені дуже сподобалось!» — розпо-
вів відвідувач заходу Олексій. 

До слова, в Інтернеті свої пла-

ни відвідати запуск вогняних ліх-
тариків підтвердило більше тисячі 
людей.

Коли стемніло, запустили ліх-
тарі. До цього всі бажаючі мар-
керами писали послання в небо. 
Здебільшого це були зізнання у 
коханні, побажання та підписи на 
кшталт «тут був я». На відміну від 
попередньої акції, цього разу ліх-
тарі випустили більш організова-
но, але все одно не одночасно, що 
трохи спотворило запланований 
ефект. 

Українські школярі живуть у соцмережах, 
а дорослі довіряють рекламі 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ 

До ЗНО на наступний рік 
включено російську мову 
Міністерство освіти затвердило програми з пред-
метів для проведення зовнішнього незалежного 
тестування 2012 року. Про це повідомили у прес-
службі Міносвіти. Такі програми затверджено з 
дев’яти предметів: українська мова та література, 
російська мова, іноземні мови (англійська, німецька, 
французька та іспанська), математика, історія Укра-
їни, географія, біологія, фізика та хімія. Як відомо, у 
березні Міносвіти повідомило про намір випустити 
посібники із зовнішнього тестування в 2012 році. 

«Перший національний» 
транслюватиме програми 
молдавською і польською 
Телеканал «Перший національний») має намір 
транслювати програми молдавською і поль-
ською мовами. «Ми плануємо транслювати 
програми (не в прайм-тайм) мовами національ-
ностей, які проживають в Україні: молдаван, по-
ляків, інших», — сказав гендиректор НТКУ Єгор 
Бенкендорф, додавши, що квота української 
мови на телеканалі зменшена до 75%.

У вересні в Луцьку з’явиться 
волонтерський квартал

СВЯТО СЕЛА 

У Кисилині відсвяткували 560 років із дня першої писемної згадки про село 

Мешканці села Кисилин, що у Ло-
качинському районі, в неділю 

відзначали свято — День села. Саме 
цього року виповнюється 560 літ із 
дня першої згадки у писемних до-
кументах про цей населений пункт і 
67 років із дня визволення його від 
німецько-фашистських загарбників. 

Це село — одне з найстаріших у 
Волинській області, про що свідчать 
давні будівлі нині діючої Свято-
Михайлівської церкви, спорудженої 
1645-го року, та залишки польсько-
го костелу, який звели у 1720 році 
на місці академії аріан. І колись цей 
населений пункт був містечком з до-
сить розвиненою інфраструктурою. 
У праці історика Дмитра Дорошен-
ка, виданій 1932 року, йдеться, що 
«наприкінці ХІХ століття населен-
ня було тут 598 чоловік. У селі ді-
яли церква, костел, три синагоги, 
гуральня, 15 крамниць». Тепер же 
тут проживає 310 чоловік, є школа, 
дитячий садок, сільська рада, пошта, 
фельшерсько-акушерський пункт.

 Доречно прозвучали слова за-
прошеного на свято заступника го-
лови райдержадміністрації Михайла 
Скопюка, який закликав політиків, 
«просинаючись зранку, подумати, 
що вони зробили для села». Якщо 
брати конкретно Кисилин, то поки 

що мало хорошого. До прикладу, на 
останній сесії районної ради депу-
тати прийняли рішення закрити в 
Кисилині амбулаторію, хоч і знали 
позицію жителів, яким, зважаючи на 
немалу відстань до райцентру, такий 
лікувальний заклад був необхідний. 

Та як би там не було, сільська 
громада продемонструвала в цей 
день, що її мешканці — люди духо-
вно багаті, котрі через віки не втра-
тили прадавніх традицій, звичаїв та 
обрядів. На Дні села, крім пісень, 
обрядових дійст, жартів та конкур-
сів, були й виставки робіт місцевих 
народних умільців. Окрасою свя-
та стала реконструкція бою Другої 
світової війни від громадської орга-
нізації «Орел» із Луцька, учасники 
якої займаються відтворенням істо-
ричного побуту та подій пов’язаних 
з героїчним минулим Волинської 
області. 

Загалом свято пройшло на до-
сить високому рівні. Ініціатором  та 

головним організатором дійства вже 
другий рік поспіль є місцева жи-
телька, завідувач дитячого садочка 
Галина Віннік. Вона активний гро-
мадський діяч, очолює громадську 

організацію «Стохід», що з 2009 року 
займається втіленням проекту «Міс-
цевий розвиток, орієнтований на 
громаду».

Людмила ШИШКО

Українська молодь мріє вчитися у 
Великобританії, дорослі українці 
витрачають більшість зароблених 
коштів на харчування, а пенсіонери 
ведуть активне політичне жит-
тя — такими є портрети типових 
українців різного віку, свідчать дані 
соціологічних досліджень Держав-
ного комітету статистики України, 
зібрані «Комментариями».

УКРАЇНСЬКИЙ ШКОЛЯР

Середньостатистичний учень в 
українській школі — хлопчик (ді-
вчаток у країні майже на 40 тисяч 
менше). Він не особливо дбає про 
своє здоров’я (спортом займається 
лише третина школярів), а вільний 
час воліє проводити в Інтернеті. 
Комп’ютери є більш ніж у половини 
нинішніх школярів. Психологи від-
значають, що сучасні школярі усе 
більше дивляться на життя крізь 
призму соціальних мереж. Спілку-
вання вживу відходить на другий 
план. 

Тим часом українські школярі з 
позитивом дивляться в майбутнє: 
більшість із них  мріють стати юрис-
тами, економістами або ж вибрати 
творчу професію (наприклад, дизай-
нера одягу).

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ

Український студент, як правило, 
самостійно вибирає спеціальність. 
Середньостатистичний студент ви-
соко оцінює рівень знань у своєму 
виші, але при цьому мріє вчитися за 
кордоном, наприклад, у Великобри-
танії, США або Німеччині.

Найбільше студентську молодь 
хвилює нестача коштів на прожи-
вання. При цьому бажання працю-
вати українські студенти не мають: 
майже половина чесно зізнається, 
що просто ледарює день у день. Тре-
тина «ледарів» ремствує на те, що не-
можливо знайти роботу, ще третина 
не бачить змісту цю саму роботу 
шукати. Половина студентів упевне-
ні, що головна умова успішного пра-
цевлаштування — наявність гарних 
знайомств і зв’язків. 

Майже всі українські студен-
ти вважають себе здоровими, хоча 
більшість із них страждають різни-
ми захворюваннями, найчастіше ба-
рахлить травна система. Можливо, 
тому, що раціон молодих українців 
становить сита й досить калорійна 
їжа (лідер рейтингу — макарони). 
Зарядку звичайний студент робить 
раз на тиждень. З фільмів віддає пе-
ревагу комедіям. Головна розвага — 
спілкування з друзями по Інтернету 
або дружні посиденьки за пивом. 

І хоча вступати в законний шлюб 
молодь не поспішає, саме у віці 20-
24 років більшість українок обзаво-
диться дітьми.

МОЛОДИЙ УКРАЇНЕЦЬ 

Більшість учених сходяться в 
думці, що молодість закінчується в 
35 років. І після цього починається 
середній вік.

Звичайний молодий українець 
спить 6-7 годин на добу, при цьому 
любить харчуватися ночами. Улю-
блене меню — картопля, білий хліб, 
копчена ковбаса, майонез і солодо-
щі. При цьому молодь упевнена, що 
якість їжі не впливає на здоров’я. 
Шестеро з десяти українців не ку-
рять, а якщо й роблять це, то тільки 
за звичкою. Українці також вважа-
ють, що легше живеться чоловікам.

Більшість молодих людей у кра-
їні хоч раз замислювалися про емі-
грацію. Найпривабливішою новою 
батьківщиною вважають США. А 
кращим місцем для відпочинку мо-
лодь називає Францію і Єгипет.

Діти є в кожній третій україн-
ській родині, але дитина це найчас-
тіше єдина. Хоча більшість україн-
ців вважає, що дітей у родині має 
бути двоє. 

ДОРОСЛИЙ УКРАЇНЕЦЬ 

По досягненню 32 років жінок в 
Україні стає більше, ніж чоловіків: 
сильну половину людства підкошу-
ють хвороби. Більшість дорослих 
українців живе у великих містах. У 
середньостатистичного українця є 
земельна ділянка. Як правило, зе-
мельні володіння сільських жителів 
не перевищують 1 га, а городяни за-
довольняються десятьма сотками. 
Живе звичайний дорослий украї-
нець у власній квартирі, але біль-
шість житла побудовано між 1960 і 

1980 роками.
Вищою освітою в Україні може 

похвалитися кожен третій городя-
нин і кожен десятий виходець із села. 
Причому українські жінки освічені-
ші за чоловіків. Працювати україн-
ці віддають перевагу в Києві — тут 
найвищий рівень зарплат у країні. А 
от найвищий рівень зайнятості — у 
Донецькій області. При цьому біль-
шість же зароблених коштів іде на 
харчування. Саме підвищення цін 
на продукти й житлово-комунальні 
послуги здатне вигнати українців 
на акції протесту, хоча про бажання 
влаштовувати громадські акції не-
покори заявляє лише третина насе-
лення країни.

Що стосується культурних пе-
реваг середньостатистичного укра-
їнця, то він вірить рекламі, вважає 
телепередачі кращим джерелом ін-
формації й не любить читати книги 
сучасних українських авторів.

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІОНЕР

Середньостатистичний украї-
нець пенсійного віку — це, скоріше, 
бабуся, а не дідусь. До 60 років жінок 
в Україні стає у два рази більше, ніж 
чоловіків. Сьогодні українці, що пе-
реступили поріг шістдесятиріччя, 
становлять п’яту частину всього на-
селення країни. Український пенсіо-
нер живе в селі. Він любить дивитися 
телевізор, а у вільний від блакитного 
екрана й городньо-господарських 
справ час веде активне політичне 
життя (майже 93% людей похилого 
віку не пропускають вибори).

Цікаво, що лише 16% пенсіоне-
рів вважають себе бідними. Тим ча-
сом тільки 1% людей похилого віку 
в Україні практично здорові. А про 
те, що старі почувають себе в сус-
пільстві зайвими, свідчить сумна 
статистика: серед усіх суїцидів 40% 
припадає на людей літнього віку.


