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Волинські волонтери лікують 
дітей малюванням 

Соціум

У Луцьку відбувся VI Всеукра-
їнський фестиваль вишитих 

рушників «Вишиті обереги єднан-
ня», який традиційно приурочу-
ється до Дня матері. Розпочалося 
дійство на Театральному майдані 
конкурсом дитячих малюнків, 
присвячених мамам. Там же від-
бувся благодійний аукціон-про-
даж вишитих рушників. Також 
знані волинські вишивальниці 
провели майстер-класи. Фести-
валь відбувався з ініціативи за-
служеного діяча мистецтв України 
Віталія Іваницького за підтримки 
Луцької міської ради. 

Учасників і гостей заходу при-
вітали перший заступник міського 
голови Тарас Яковлев, голова бла-
годійного фонду «Рідна Волинь» 
Дмитро Глазунов, представники 

духовенства та «Книги рекордів 
України». 

Лучани та гості міста створили 
«Спільний рушник». Окрім того, 
перед Волинським обласним ака-
демічним українським музично-
драматичним театром імені Тараса 
Шевченка з вишитих рушників 
молодь виклала таке жадане сло-
во «Мир». Таким чином учасники 
фестивалю висловили свою по-
зицію щодо війни на сході нашої 
країни. Вони переконані, що Укра-
їна має залишатися цілісною та не-
подільною. 

У рамках фестивалю на Теа-
тральному майдані відбувалися 
виставка-продаж вишиваних ре-
чей, святковий концерт творчих 
колективів. 

Прикордонний собака допоміг 
виявити 15 кущів конопель 
Перевіряючи отриману інформацію, правоохоронці 
в районі н. п. Очаків на Миколаївщині провели обшук 
садиби, де могли вирощувати заборонені рослини. До 
перевірки також залучили службового собаку, який 
відразу відшукав на території обійстя приховані на-
садження. Загалом було виявлено 15 кущів, схожих на 
коноплю. Виявлені рослини вилучено співробітниками 
МВС у Миколаївській області й відправлено на екс-
пертизу. Цей факт зареєстровано в ЄРДР за ознаками 
скоєння кримінального правопорушення. 

23–24 травня Луцьк стане 
територією мистецтва
23–24 травня у Луцьку відбудеться фестиваль сучас-
ного мистецтва «Art Territory: місто творців». Цен-
тральна частина облцентру перетвориться на велику 
майстерню, де працюватимуть і відпочиватимуть 
музиканти, театрали, художники, фотографи, поети 
й аніматори. Кожен охочий зможе стати не просто 
глядачем, а й активним учасником численних заходів. 
Лейтмотивом фестивалю стане урбаністика. Митці 
будуть освоювати міський простір, бавитися із ним, 
трансформувати відповідно до власного бачення.

Дитяча залізниця 
розпочала 61-й 
сезон роботи 

У Луцьку відбулось урочисте 
відкриття нового вже 61-го 

сезону роботи дитячої залізни-
ці. Розпочали урочисту лінійку 
вихованців дитячої залізниці на 
станції «Росинка». З вітальним 
словом до учасників заходу звер-
нувся перший заступник Луць-
кого міського голови Тарас Яков-
лев, який порадів, що перон був 
ущент заповнений. За його сло-
вами, вихованці дитячої залізни-
ці нарешті зможуть на практиці 
застосувати теорію. Він побажав 
гарного сезону і світлого, мирно-
го неба над нашими головами. 

Привітав присутніх із від-
криттям сезону й начальник Рів-
ненської дирекції залізничних 
перевезень Іван Груник. 

Він зазначив, що випускни-
ками Луцької дитячої залізниці 
стало більше двадцяти тисяч 
дітей. Цього ж дня її вихован-
ці розпочали практику, під час 
якої застосують знання, засвоєні 
протягом навчального року. Іван 
Груник побажав, щоб ця вироб-
нича практика дала дітям більше 
знань, які би їм пізніше пригоди-
лися, коли вони вступатимуть у 
спеціалізовані виші. На завер-
шення виступу гість вручив на-
городи за активну участь у ро-
боті дитячої залізниці її кращим 
вихованцям. 

На Волині 
визначили кращих 
напівмарафонців 
України 

Волинські волонтери за підтримки 
Британської ради в Україні та гро-
мадської організації «Молодіжна 
платформа» понад місяць утілюють 
соціальний проект «Арт-терапія». 
Перевага оздоровлення через 
творчість у тому, що її методики не 
мають протипоказань, результатив-
ні при роботі з дітьми, підлітками та 
дорослими. Проект спрямований 
насамперед на дітей із вадами 
розвитку, психологічними травма-
ми, важкохворих діток, із багато-
дітних сімей і сиріт. Координатори 
програми на чолі з куратором 
Володимиром Бут-Гусаїмом двічі 
відвідали Крупівський навчально-
реабілітаційний центр для дітей із 
вадами зору. Провели одну зустріч 
у Рожищенському НРЦ для дітей 
із порушеннями опорно-рухового 
апарату. 

— Взимку я був учасником тре-
нінгу Аctive Citizens, наша коман-
да з п’яти людей розробила проект 
«Арт-терапія» та виграла грант на 
його реалізацію у Волинській об-
ласті, — розповідає волонтер Віктор 
Марчак, юрист. — Дітям важливе 
просте людське спілкування, щоб у 
них не виникало дискомфорту, по-
чуття відірваності. Кожен із учасни-
ків заняття відчуває тепло і любов, 
підтримку та увагу. 

Арт-терапія — це відносно но-
вий метод психотерапії, який для 
лікування та психокорекції задіює 
творчість, різні художні прийоми. 
Такі уроки дають можливість вира-
зити себе «іншими голосами»: ру-

хами, кольором, формою, глиною, 
ландшафтом. 

— Результати помітні одразу: 
якщо на початку заняття діти скова-
ні й холодні, деякі навіть відштовху-
ють, то в процесі малювання і після 
уроку вони розкриваються, почува-
ються вільно, показують справжні 
емоції, — зазначає пан Віктор. — 
Найголовнішим для нас, координа-
торів, і запрошених психологів є те, 
що діти забувають про свої недуги, 
почувають себе творцями. Вони че-
кають нашого приїзду, аби у робо-
тах розкрити свій талант, проявити 
багату фантазію або просто відво-
ліктися від буденності й відпочити. 
Під час заходів також граємо у роз-
вивальні ігри, використовуємо різ-
ні техніки малювання (одразу дво-
ма руками, без наведення контурів 
олівцем). Найчастіше діти зобража-
ють свої мрії та майбутні професії, 
серед яких дизайнер, медсестра, мі-
ліціонер, пожежник. 

У рамках цього соціального про-
екту відбудеться ще три заходи — у 
містах Ковелі, Ківерцях і Володими-
рі-Волинському. 

— Заходи розпочинаються з гри-
знайомства та пізнавальних ігор. На 
завершення обов’язково влаштову-
ємо обговорення: діти мають змогу 
поділитися з іншими своїми робота-
ми, пояснити, що саме вони зобра-
зили на малюнках, — додає волонтер 
Богдана Миронюк, землевпорядник 
за освітою, працює у сфері оцінки 

майна. — Детальний аналіз робіт 
дозволяє визначити приховані про-
блеми та бажання дітей. Дізнавшись 
про них, психологи допомагають ді-
тям знайти вихід із певної ситуації, 
відшукати своє місце у суспільстві. 

Пані Богдана пригадує, що спо-
чатку діти боялися нових незнайо-
мих людей. Та під час заняття вда-
ється легко налагодити діалог між 
менеджером проекту й учасниками, 
після спільної роботи усі стають 
друзями. Волонтери розповіли, що 
малюнки учасників «Арт-терапії» 

виставлять на благодійному аукціо-
ні, який відбудеться після проведен-
ня усіх запланованих заходів. 

Куратор проекту Володимир 
Бут-Гусаїм додає, що активісти пода-
ли на затвердження облради регіо-
нальну цільову програму з викорис-
тання методів арт-терапії. Хочуть у 
Луцькому реабілітаційному центрі 
раз на тиждень проводити безплат-
не заняття для всіх охочих із незахи-
щених категорій населення. 

Ярина КИСЕЛЬОВА 

З вишитих рушників у Луцьку виклали слово «Мир» 9 травня у Ковелі відбулася не-
пересічна спортивна подія: 

вперше за роки незалежнос-
ті Волинь приймала чемпіонат 
України з легкої атлетики (пів-
марафонський біг). Окрім цього, 
у місті відбувся і традиційний 
10-й ковельський міжнародний 
пробіг. Для участі у змаганнях 
з’їхалися спортсмени з восьми 
областей і м. Києва. Серед чолові-
ків тріумфатором став представ-
ник Дніпропетровщини Роман 
Романенко. Приємно, що другу 
сходинку посів наш земляк Юрій 
Русюк. Третє місце виборов Дми-
тро Пожевілов із Харківщини. У 
жінок перше і третє місця на по-
діумі посіли представниці сусід-
ньої Рівненської області — Світ-
лана Патерюк і Світлана Станко 
відповідно. Срібло дісталося пол-
тавці Олені Шорхно. У підсумку 
спортсмени з Волині посіли третє 
загальнокомандне місце. 

Соціальний проект «Арт-терапія» дарує учасникам тепло, підтримку й увагу 


