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Вчитися по-новому: школа №5 
отримала планшети та ноутбук 
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Все в нормі: ГК «Нові Продукти» 
пройшли комплексну перевірку

№42

День прав споживачів: 
стосується кожного
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Споживай правильно: що треба 
знати про енергетичні напої 

НОВИНИ РАЙОНУ

Міжнародний день рідної мови 
відсвяткували у закладах освіти 

Жашківської ОТГ. Лейтмотивом 
свята став концерт на базі школи 
№1. Святкові номери підготували 
заклади загальної середньої освіти, 
а також дошкільні. Родзинкою свята 
став виступ поетеси Валентини 
Леушіної, яка презентувала свою третю 
збірку «У дитячий світ прокралася 

війна». Головний спеціаліст відділу 
освіти Валентина Коломієць 
вручила грамоти переможцям 
та наставникам у ІІ етапі ІХ 
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка та ІІ етапі 
ХІХ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика.

Відбулася зустріч у голови 
райдержадміністрації Юрія Барабаша 

з народним депутатом України ІХ 
скликання Сергієм Нагорняком. 
Обговорено низку важливих питань 
розвитку району, головним з яких є 
подальше ефективне функціонування 
центральної районної лікарні. 
Порушувались проблеми оснащення 
закладу, придбання комп’ютерного 

томографа, апарату штучної вентиляції 
легень, лапароскопічної стійки. Це дасть 
змогу надавати жашківчанам більше 
послуг за Програмою медичних гарантій.

У ШКОЛАХ ЖАШКІВЩИНИ ПРОЙШЛИ УРОКИ РІДНОЇ МОВИ

КЕРІВНИКИ РАЙОНУ ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЛІКАРНІ

НІМЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРТ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ 
ХАРЧУВАННЯ В ШКОЛІ №1

БУДЬМО 
ЩАСЛИВИМИ!

ПРЕДСТАВНИК ЖАШКІВЩИНИ 
– ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТЕНІСНОГО 
ТУРНІРУ

У відкритому турнірі Жашківської 
громади з настільного тенісу серед 

чоловіків зустрілися 27 спортсменів. 
Перемогу здобув Юрій Тарнавський із 
Жашківської громади, друге місце посів 
Костянтин Кух із Соколівки, на третьому 
– земляк Тарнавського Сергій Ліщук. 
Переможці й призери  нагороджені 
цінними подарунками, грамотами, 
медалями відділу культури, молодіжної 
політики, спорту та туризму Жашківської 
міської ради.

Шановні друзі! 
У березні 
світ відзна-

чає Міжнародний день 
щастя. Здавалося б, 
це щось несерйозне. 
Але насправді це 
настільки важливо, 
що авторитетні рей-
тингові організа-
ції навіть підрахову-
ють індекси щастя 

у кожній країні світу. На жаль, 
Україна поки що не може 
похвалитися високими показ-
никами в цьому плані. Але ми всі 
разом можемо і повинні прагну-
ти щастя – для себе і своїх близь-
ких. Іноді здається, що щастя як не-
бокрай: ти його бачиш, от-от тор-
кнешся рукою, але ніколи не зможеш 
наздогнати. Якщо сприймати його са-
ме так, це може серйозно погіршити 
настрій. Натомість якщо подивитися 
на життя під іншим кутом, все змінить-
ся. Адже щастя – це не та величина, 
яку можна виміряти кілограмами 
чи сантиметрами. Можна ганятися 
за ним і ніколи не наздогнати, а мож-
на бути щасливим від звичних щоден-
них речей. Від чудового сходу сонця 
чи дитячого сміху, від поцілунку 
коханої чи першого проліска. 
Головне – бачити в усьому позитив, бу-
ти вдячним долі за все, що маєш, і не 
пропускати жодної щасливої нагоди.

Віктор 
Погорілий,  
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова 
Громада»
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Вікторе Григоровичу, чи можна 
сказати, що останніми роками 
серед українців змінюється 

ставлення до благодійності?
Благодійність завжди мала значення, 
і її цінність лише підвищується. Якщо 
раніше вважалося, що допомагати 
соціально вразливим людям має 
лише держава, то тепер левова 
частка вирішення соціальних та 
економічних проблем лежить саме 
на приватних благодійниках. Більше 
того: до благодійництва залучається 
все більше людей. Є навіть термін 
такий – благодійницький інстинкт, 
коли людина вважає допомогу 
ближньому природним явищем – і 
це не може не тішити. Це означає, що 
благодійність у нас у крові. Внесок у 
розвиток України славетних меценатів 
– родин Терещенків, Харитоненків – 
важко переоцінити. Тепер важливо, 
щоб наступні покоління продовжували 
ці традиції.

У нас був сплеск популярності 
благодійництва у 2014 році, на 
початку війни. Зараз цей запал 

трохи вщухає?
Так, можливо, активність допомоги 
фронту трохи зменшилася. Але це 
не тому, що волонтери перестали 
допомагати – просто держава почала 

робити більше. Проте українці не стали 
менше займатися благодійністю – 
просто змінилися форми надання 
допомоги. За останніми соціологічними 

даними, благодійницькою діяльністю 
займаються 60% громадян. 

Не секрет, що довіра до благодійних 
фондів та організацій є не завжди 
високою. Як підвищити цей рівень?
Якщо ми говоримо конкретно 
про Фонд «Нова Громада», то наш 
авторитет серед жашківчан досить 
високий. Але в масштабах України – 

так, дійсно, коли трапляється лихо, 
люди зазвичай звертаються до родичів, 
друзів, місцевої влади. Як здобути 
довіру? Лише реальними справами. 
«Нова Громада» допомагає і ветеранам, 
і людям з обмеженими фізичними 
можливостями, і одиноким, і тим, 
хто через важкі життєві обставини 
опинився у скрутному становищі. 
Також ми постійно надаємо допомогу 
навчальним та медичним закладам 
Жашківщини та Черкаської області, 
співпрацюємо з волонтерськими 
організаціями, Спілкою учасників АТО 
Жашківщини тощо. Загалом протягом 
2019 року ми надали допомогу на 2,2 
млн грн, і зупинятися на досягнутому 
не збираємося. Що стосується 
довіри до фондів, то треба активніше 
спілкуватися з населенням. Це потрібно 
не лише для підвищення довіри, а й 
для активної співпраці. Адже в усьому 
світі фонди наповнюються не лише 
за рахунок внесків їхніх засновників, 
а й завдяки допомозі небайдужих 
громадян. І Україна повинна також 
бути у тренді. 

Що спонукає людей займатися благодійністю? Чи довіряють взагалі благодійним фондам? Як зробити так, 
аби допомога ближньому стала життєво необхідною для українців? Про все це ми поговорили з керівником 
соціальних проектів Благодійного фонду «Нова Громада» Віктором Погорілим.

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ: «УКРАЇНЦІ МАЮТЬ 
ВРОДЖЕНИЙ ІНСТИНКТ БЛАГОДІЙНОСТІ, 
ТРЕБА ПРОСТО ВІДНОВИТИ ТРАДИЦІЇ»

ІНТЕРВ’Ю

Волонтер Служби старших 
експертів (SES) Карл-Хайнс 

Вестенхофер консультує працівників 
кухні Жашківської спеціалізованої 
школи №1 і допомагає розробити 
дитяче меню, виходячи з переліку 
продуктів шкільної комори. 
SES – громадська організація, 
яка з 1983 року відправляє 

спеціалістів для реалізації проектів 
та передачі досвіду в інші країн. 
Спiвзасновниками SES є Федеральний 
союз нiмецької промисловостi, 
Федеральне об’єднання союзiв 
роботодавцiв Нiмеччини, Торгово-
промислова палата Нiмеччини, 
Центральний союз ремiсникiв 
Нiмеччини. 

Підготовлено за інформацією сайтів Жашківської райдержадміністрації та Жашківської міської ради.
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