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Мета створення Центру – за-
хист та реалізація законних прав 
своїх членів через громадську ді-
яльність, спрямовану на сприяння 
та підтримку громадських ініціатив, 
що стосуються розвитку всіх сфер 
життя міста, а також задоволен-
ня та захист законних соціальних, 
творчих, економічних, наукових, 
культурних інтересів членів орга-
нізації; сприяння розв’язанню еко-
номічних, правових, екологічних 
проблем міста, району, Рівненської 
області; охороні, збереженню та 

захисту довкілля; сприяння роз-
витку природоохоронної справи, 
провадження освітньої, наукової, 
культурної та просвітницької діяль-
ності задля сприяння становленню 
демократичного громадянського 
суспільства.

Центр діє за місцевим статусом, 
місцем розміщення керівних орга-
нів є місто Здолбунів вул. Неза-
лежності, 11.

Керівник організації – Микола 
Орлов

Сьогодні «Аналітичний центр 
розвитку міста «ЗЕОН» має дос-
від розробки програм  розвитку 
окремих галузей господарства, 
впровадження новітніх технологій 
в комунальному господарстві, є 
позитивна грантова історія органі-
зації та її членів.

Протягом 2012 - 2015 років 
вийшло 57 друкованих номерів га-
зети Здолбунів СITY, засновником 
якої є ЗЕОН.

ЗЕОНу – 13 років!!!
Здолбунівська міська молодіжна громадська організація 

«Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН» 
створена 2 жовтня 2002 року.

Трішки про організацію:

Читайте на сторінках спецвипуску

Чим ознаменувався 
2015 рік для ЗЕОНу?
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Народні петиції

28 січня 2015 року ЗЕОНівська 
газета Здолбунів CITY запустила 
новий важливий проект. Проект 
«Народні петиції» – це можливість 
будь-якого громадянина Здолбу-
нівщини висловити свою пропози-
цію, ідею, скаргу до місцевих ор-
ганів влади. Будь-який мешканець 
міста просто з власного комп’юте-
ра чи мобільного пристрою може 
написати ПЕТИЦІЮ щодо нагаль-
них проблем міста, району, а реш-
та мешканців, авторизувавшись із 
соцмережі ФБ чи власної електро-
нної скриньки зможуть голосувати 
за ту чи іншу Петицію.

Це такий собі аналог колектив-
них звернень у електронній формі.  

Головне завдання Народних 
Петицій – це розповісти громаді 
і владі про ті питання, які хвилю-
ють авторів і підписантів Петиції. 
Рішення буде прийматися владою.  
Якісь ідеї зацікавлять бізнес чи 
громадські організації для своєї 
діяльності. Тому Петиції – це рупор 
громади і діалог із владою! Яким 
закликаємо активно користува-
тись.

До речі, сам механізм Петицій 
викликає чималий інтерес у тих 
середовищах, де ми про нього 
розповідаємо. Тому не виключе-
но, що він матиме продовження 
і значне поширення і не лише на 
Рівненщині.

Півроку діяльності функціоналу 
дозволило зібрати півтора десят-
ки Петицій, одна із яких зреалізо-
вана (меморіальна дошка Василю 
Жуку), інша в стадії реалізації (про-
зорий бюджет Здолбунова). Діяль-
ність функціоналу на сьогодні при-
зупинена, оскільки запрацювала 
офіційна сторінка Петицій https://
petition.president.gov.ua/ за указом 
Президента України, тому бачи-
мо сенс в уніфікації всіх подібних 
сторінок у всіх населених пунктах 
країни.

Прозорий бюджет

2015 рік для ЗЕОНу ознамену-
вався розробкою проекту «Прозо-
рий бюджет для здолбунівчан від 
здолбунівчан». 

23 червня в Здолбунові відбула-
ся прес-конференція під час якої 
було оголошено про початок про-

екту «Прозорий бюджет міста від 
здолбунівчан і для здолбунівчан», 
який реалізовуватиме Аналітич-
ний центр розвитку міста «ЗЕОН» 
у співпраці з виданням «Здолбунів 
CITY».

Метою проекту буде розроб-
ка та прийняття Здолбунівською 
міською радою прозорого і зрозу-
мілого бюджету міста на 2016 рік з 
врахування думки громадськості.

За словами координатора про-
екту Анатолія Бондарчука, така 
мета проекту була поставлена 
через те, що бюджетний процес 
в місті є недостатньо прозорим, 
громада Здолбунова не залучена 
до процесу розробки та прийнят-
тя місцевих програм та бюджету 
міста в цілому. Зокрема, бюджет 
складається апаратом управління 
міської ради без завчасного, по-
переднього розгляду і врахування 
пропозицій від населення. Окремо 
варто зазначити, що бюджет на 
2015 рік був прийнятий без обго-
ворення, без врахування громад-
ської думки, без завчасного опри-
люднення перед сесією. 

«Січнева сесія Здолбунівської 
міської ради, коли ухвалювався 
бюджет та місцеві програми на 
2015 рік, в громадському середо-
вищі та ЗМІ отримала назву «під-
вальна сесія». Сесія відбулася 22 
січня, але жодного оголошення 
про те, що вона буде відбуватися, 
інформації про засідання постій-
них комісій міської ради, де мав 
розглядатися проект бюджету, оп-
рилюднено не було. Також не було 
оприлюднено проекту бюджету. 
Більше того, 20 січня «ЗЕОН» от-
римав від міської ради відповідь 
на інформаційний запит, що ста-
ном на 20 січня проект бюджету та 
проектів міський програм, які бу-
дуть фінансуватися з міського бю-
джету у 2015 році, ще не створені. 
Проте, вже через два дні бюджет 
міста був прийнятий. Виходить, що 
бюджет та міські програми були 
розроблені за один день або місь-
ка влада не хотіла, щоб проект бю-
джету потрапив до громадських 
активістів та дала недобросовісну 
відповідь» — зазначає активіст. 

Серед завдань проекту: розро-
бити рекомендації для Здолбунів-
ської міської ради щодо розроб-
ки та прийняття, коригування та 
контролю використання прозоро-
го, зрозумілого бюджету; прове-

дення інформаційної та адвокасі 
кампанії щодо необхідності при-
йняття Здолбунівською міською 
радою прозорого та зрозумілого 
бюджету; проведення в громаді 
мобілізаційно-просвітницької кам-
панії «За прозорий місцевий бю-
джет!».

«ЗЕОН» розробив електронну 
форму за допомогою якої кожен 
мешканець Здолбунова зможе 
надіслати свої пропозиції до бю-
джету міста на 2016 рік. Для цьо-
го, просто потрібно зайти на сайт 
видання Здолбунів Сіті, натиснути 
на банер у правому віджеті сай-
ту і безпосередньо подати влас-
ні пропозиції до бюджету міста. 

Моніторинг адмін 
послуг

Чотири громадські організації 
Рівненщини стали переможцями 
конкурсу малих грантів «Підтрим-
ка місцевих ОГС та громадських 
ініціативних груп для здійснення 
демократичних змін в Україні», 
оголошеного в червні цього року 
РОГО «Комітет виборців України». 
І вже 11-12 вересня в Рівному для 
них відбувся установчий тренінг, 
що має допомогти їм успішно ре-
алізовувати свої проекти.

Серед переможців проект ЗЕО-
Ну «Моніторинг якості адміністра-
тивних послуг та перспектив елек-
тронного урядування та демократії 
у Здолбунівському районі».

Мета проекту: Підвищити рі-
вень електронної демократії та 
якість надання адміністративних 
послуг у Здолбунівському районі.

Завдання:
1.Провести моніторинг якості 

надання адміністративних послуг 
Центром надання адміністратив-
них послуг, дозвільним центром та 
реєстраційною службою у Здол-
бунівському районі.

2.Дослідити рівень викори-
стання елементів електронного 
урядування та електронної демо-
кратії в роботі місцевих органів 
самоврядування Здолбунівського 
району, які є потенційними цен-
трами об’єднаних територіальних 
громад.

3.Проведення інформацій-
но-просвітницької кампанії «До-
ступні адміністративні послуги на 
Здолбунівщині».

Аналітична та проектна діяльність
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Активний відпочинок для 
здолбунівчан від ЗЕОНу

Ігровий 
інтелектуальний 

клуб ЗЕОН

Січень 2015 року розпочався з 
засідання Ігрового інтелектуаль-
ного клубу ЗЕОНу. Для того, щоб 
якось активізувати молодь міста, 
витягнути її з домівок, навчити 
проводити вільний час з користю 
ЗЕОН створив цей ігровий інтелек-
туальний клуб  ще в 2010 році. До 
сьогодні, щочетверга у клубі зби-
рається молодь віком від 15 років, 
для того щоб зіграти у одну з ігор 
які є у арсеналі організації (мафія, 
ерудит, уно, та інші). 

Водні війни

Вже три роки поспіль на свя-
то Івана Купала ЗЕОН  влаштовує 

так звані «Водні війни» з незмін-
ним ведучим Миколою Мокриком. 
Сценарій святкування незмінний з 
дитинства – берете пляшку/відро, 
набираєте воду і ллєте на того, хто 
ближче стоїть. Та у 2015 році кіль-
кість учасників була рекордною 
– більше 150 чоловік! Ще й після 
водно-грязьових ванн був вла-
штований концерт та конкурс на 
найкращий вінок. Наступного року 
надіємось, що кількість учасників 
зросте в арифметичній прогресії.

Життєлюб

7 серпня 2015 року в приміщенні 
Здолбунівського будинку культури 
відбулась презентація центру соці-
альної активності для літніх людей 
«Клуб Життєлюб». Центр створе-
ний в тому числі за підтримки Ана-
літичного центру розвитку міста 

«ЗЕОН», а також районного будин-
ку культури, відділу культури РДА, 
вінницької НГО «Поділля-Соціум». 
Надзвичайно необхідна ініціатива 
не тільки для Здолбунівського ра-
йону, але і для кожного населеного 
пункту України. У сучасних реаліях 
літні люди, як то кажуть, «випада-
ють із колії суспільного життя». Та 
хіба людина, що прожила гідне та 
насичене життя, заслуговує почу-
ватись далекою від реальності? 
Літніх людей потрібно залучити 
до взаємодії з суспільством, і тоді 
вони своїм прикладом покажуть, 
що життя варто Жити, а не зран-
ку чекати вечора, а в понеділок 
чекати п’ятниці. На офіційне від-
криття клубу прийшли учасники 
колишнього клубу «Ветеран», які 
із задоволенням підтримали ідею 
створення центру соціальної ак-
тивності та стали основою ново-
створеного Клубу.



Завдяки волонтерам 
гідропарк отримав 
нові сміттєві урни

Чудовий вечір п’ятниці 27 бе-
резня видався для волонтерів 
Здолбунівщини, які вкотре не сло-
вом, а ділом продемонстрували, 

як потрібно піклуватись про рідне 
місто. 

Півтора десятка членів громад-
ських організацій ЗЕОН, Патріоти 
України та Волонтерського руху 
Здолбунівщини зібрали 19 пакетів 
сміття навколо місця майбутнього 
літнього відпочинку у гідропарку 
і встановили там чотири сміттєві 
урни. 

Приємно, що така проста, але 
така важлива година працетерапії 
стала можлива завдяки добрій волі 
молоді Здолбунова, допомозі ПАТ 
«Волинь-цемент» (цемент), ТОВ 

«Комунальних підприємств» (ще-
бінь), Дмитро Корольов (автотран-
спорт) та центр гуманістичних тех-
нологій АХАЛАР (сміттєві урни).

Так, було засмічено, здалека 
– пару пакетів, зблизька – море 
сміття. Справу зробили, випили 
гарячого чаю та домовитись про 
наступні добрі справи для міста. 
Волонтери вірять, що їх праця не 
буде марною і з кожним разом все 
більше здолбунівчан будуть робити 
все, що в їх силах, щоб місто ста-
вало чистішим, гарнішим, приємні-
шим!

Волонтери додали 
фарб оглядовому

 майданчику 
в Гідропарку

Чудовий початок червнево-
го тижня 2015 року видався для 
волонтерів Здолбунівщини, які 
вкотре не словом, а ділом проде-
монстрували, як потрібно піклува-

тись про рідне місто. Саме таким 
виявився 3 етап фарбування ог-
лядового майданчика, у здолбу-
нівському гідропарку – улюблене 
місце випускників шкіл та прогу-
лянок у теплу пору року для здол-
бунівчан. За інініціативи волонтер-
ського руху Здолбунівщини та за 
підтримки ЗЕОНівців зазнали змін 
секції огорожі, лавочки біля ого-
рожі та столики. 

Приємно, що така проста, але 

така важлива година працетера-
пії стала можлива завдяки добрій 
волі молоді Здолбунова та фінан-
совій підтримці Центру гуманіс-
тичних технологій АХАЛАР, а та-
кож заохочувальним призам від 
кафе “Старе місто”. Волонтери 
вірять, що їх праця не буде мар-
ною і з кожним разом все більше 
здолбунівчан будуть робити все, 
що в їх силах, щоб місто ставало 
чистішим, гарнішим, приємнішим!

Волонтерство ЗЕОНівців Волонтерство ЗЕОНівців

Сторінка 5ЗДОЛБУНІВ CITY 1 жОВтНя 2015 р.

Громадський Патруль

Наше місто все більше і більше 
перетворюється на те, яке ми хоче-
мо бачити: поступово з’являються 
смітники(якими б вони не були), по-
ступово зникає реклама на стовпах, 
будинках, трубах, парканах, терито-
рії стають менш засміченими, влада 
і комунальники намагаються робити 
якісь кроки до нас, а ми до них. 

Прогрес! Нехай це все настільки 
мізерне, що звичайній людині, яка 
лише працює і з містом її зв’язує 
лише домівка, це не помітно, але 
повірте, у нас все налагодиться. І 
завдяки кому? Завдяки нам, небай-
дужим мешканцям, волонтерам, па-
тріотам!

Чому б нам не продовжити «єв-
ропеізацію» нашого міста? Во-
лонтерський Рух Здолбунівщини 
– об’єднання небайдужих людей, 
які регулярно проводять акції задля 
збереження чистоти  та порядку в 
місті, пропонують впорядкувати та 
систематизувати нашу ідею у новій 
формі: Громадський Патруль!

Що це таке? Це постійний гро-
мадський контроль за містом, а точ-
ніше за його потребами, які ми мо-
жемо вирішити власними силами. 

Як це працює? Усе дуже просто: 
під час прогулянки містом ви помі-

чаєте, що на деяких стовпах, фаса-
дах тощо купа реклами, смітник на 
вулиці перевернутий і сміття «гуляє» 
по дорогах, чи хтось паркується 
не так, як потрібно. Наступна дія: 
сфотографувати це місце із пору-
шенням та повідомити групу волон-
терів у Вконтакті – https://vk.com/
clubvolonteriv , вміст повідомлення 
наступний: адреса, фото, час та 
хештег #ВРЗ. Ми обов’язково це 
опублікуємо і звернемо увагу відпо-
відних служб на порушення!

Результат: Посилений контроль 
– знак для порушників, що будь-
який їхній вчинок буде помічений та 
не залишиться без уваги. Для влади 
це сигнал, що люди не просто про-
сять, вимагають щось, а реально 

роблять  і допомагають самі собі і 
тій же владі. Для нас – це ще один 
крок до інсталяції такого міста, яке 
ми хочемо бачити! Якщо ви за єв-
ропейський Здолбунів, тоді ласкаво 
просимо у ряди Громадського Па-

трулю!
За час діяльності передано до 

рук правоохоронців близько двох 
десятків порушників правил бла-
гоустрою міста.

Соціальна біржа 
благодійності 
«Небайдужа 

Здолбунівщина»

Ідея створення цього проекту 
навіяна декількома обставинами. 
Перша – емоційна – перегляд філь-
му «Плати наперед, в оригіналі, Pay 
it Forward» – рекомендуємо, пе-
регляньте! Друга прагматична – є 
безліч потреб у людей з якими вони 
звертаються до офісу громадської 
організації ЗЕОН, центру соціаль-
них служб молоді, на прийом до 
керівництва Здолбунівської район-
ної державної адміністрації. Потреб 
безліч, а ресурси на їх вирішення 
обмежені.

Тому з’явилася спільна ідея 
створити соціальну біржу благодій-
ності «Небайдужа Здолбунівщина» 
або НЗ, на якій кожний потребую-
чий може заявити про свої потреби, 
а кожен не байдужий, хто має в сер-
ці частинку любові для ближнього 
свого, зможе допомогти у вирішенні 
проблеми чи задоволенні потреби.

Біржа виконуватиме лише роль 
інформаційного посередника між 
тим хто потребує і хто може цю по-
требу задовільнити.

Подавати свої пропозиції на 
біржу потрібно у формі таблички і 
надсилати на електронну пошту ЗС 
zdolbunivcity@i.ua

У першу чергу будуть розгляда-
тись і друкуватись очевидні потре-
би, які або не потребують перевірки 
актуальності і правдивості поданого 
запиту на допомогу, або потребують 
мінімального втручання чи перевір-
ки фактів. Кожен, хто отримає до-
помогу і буде вважати за доцільне 
про це написати, прикласти фото, 
відео, ЯК ТАКА ДОПОМОГА сприя-
ла вирішенню проблеми, ми залюб-
ки розмістимо такий матеріал з по-
дякою благодійнику.

Ініціатива нова і поки що не зна-
йшла свого активного поширення, 
проте має великий потенціал.
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У кінці січня 2015 року на фору-
мі «Від ідеї до успіху», що відбувся 
в Чернігові, прийняв участь і керів-
ник Аналітичного центру розвитку 
міста «ЗЕОН» Микола Орлов,  який 
провів майстер-клас «Громадська 
журналістика співучасті як універ-
сальний інструмент громадського 
моніторингу влади».

29-31 січня переможець конкур-
су із журналістики на тему «Свобо-
да. Демократія. Зміни» Андрій Ор-
лов відвідав медіа-школу в Києві. 
Метою поїздки було навчитися ос-
новам журналістики, адже учасни-
ками були молоді люди 14-17 років. 
Організаторами виступили органі-
зація «MyMedia»  та ВБФ «Академія 
Української Преси». 28 учасників 3 
дні слухали менторів, набиралися 
досвіду та писали статті.

У лютому 2015 року Микола 
Мокрик, член ради Аналітичного 
центру розвитку міста «ЗЕОН», по-
вернувся із Чернігова,  де проходив 
черговий курс мозкового штурму, 
рекомендацій та обговорень проек-
ту розвитку волонтерського руху на 
Здолбунівщині. Це був третій семі-
нар на Території розвитку від Центру 
гуманістичних технологій АХАЛАР. 

12 лютого в Одесі розпочалася 
чергова зустріч членів громадсько-
го партнерства «За прозорі бюдже-
ти». Тема цієї чотириденної зустрічі 
– Ефективні механізми представни-
цтва громадських інтересів в сфері 
формування та використання ко-
штів місцевих бюджетів. 40 громад-
ських активістів та журналістів з 17 
областей України покращили свої 
навички в моніторингу прозорості 
місцевих бюджетів. Від Аналітично-
го центру розвитку міста «ЗЕОН» та 
порталу Здолбунів CITY у заходах 
беруть участь голова ради Микола 
Орлов та член організації Анатолій 
Бондарчук. Під час тренінгу в Оде-
сі експерти з Бюро аналізу політики 
(м. Суми) та Одеської обласної орга-
нізації ВГО «Комітет виборців Укра-
їни» навчили учасників контролю-
вати формування та використання 
коштів місцевих бюджетів.

26 лютого, у Рівному відбулось 
засідання «круглого столу», присвя-
ченого ролі органів самоорганізації 
населення в процесі добровільно-
го об’єднання територіальних гро-

мад.  5 лютого цього року Верховна 
Рада України ухвалила закон «Про 
добровільне об’єднання територі-
альних громад». За прогнозом роз-
робників цього документу, «реаліза-
ція положень законопроекту дасть 
змогу: сформувати спроможні, са-
модостатні територіальні громади, 
які б володіли відповідними матері-
альними, фінансовими ресурсами, 
територією та об’єктами соціальної 
інфраструктури, необхідними для 
ефективного виконання покладе-
них на їхні органи місцевого само-
врядування завдань та функцій». До 
дискусії під час «круглого столу» від 
громадських аналітичних центрів 
був запрошений до дискусії керів-
ник ЗЕОНу Микола Орлов.

Візуалізовану презентацію про-
вів керівник Аналітичного центру 
Микола Орлов, який пов’язав За-
кон про добровільні об’єднання із 
Концепцією адміністративно-те-
риторіальної реформи в Україні, а 
також висловив свої думки щодо 
того, навколо яких саме центрів має 
тривати об’єднання, а саме: навко-
ло центрів концентрації людських 
ресурсів, основних фондів, торго-
вого потенціалу і з врахуванням 15 
хвилинної транспортної логістичної 
втомленості до крайньої точки гро-
мади. Він коротко поділився досві-
дом об’єднання громад у Данії, який 
вважає найкращим із вивчених.

6 березня 2015 року ЗЕОНівець 
Анатолій Бондарчук отримав при-
ємну звістку про те, що незабаром 
його чекає подорож-стажування до 
європейської країни. На Анатолія 
чекає Швейцарія. Як потрапити до 
Швейцарії розповідає сам Анатолій: 
«Я є учасником проекту «Майстерня 
європейської політики-3», який реа-
лізовується Інститутом політичної 
освіти та фінансової підтримки Фон-
ду Конрада Аденауера. Метою про-
екту є створення проєвропейської 
мережі з числа нової хвилі перспек-
тивних політичних діячів та активіс-
тів, яка впливатиме на місцеву, регі-
ональну та державну політику через 
сприяння європейській інтеграції та 
генерування синергії зусиль укра-
їнських учасників та європейської 
спільноти. Проект складається з 4 
етапів (навчальні семінари), три з 
них відбуваються в Україні, а на чет-
вертому учасники Майстерні мають 
можливість відвідати з ознайомчим 
візитом декілька країн Європи. Го-

ловна мета поїздки побачити, як «у 
них», і співставити, як «у нас», щоб 
потім ми своїми зусиллями в Україні 
зробили «у нас» так, як «у них».

На першому етапі Майстерні 
ми мали зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Швейцар-
ської Конфедерації в Україні Крісті-
аном Шьоненбергером. У підсумку 
він запросив нас відвідати Швей-
царію. У цій європейській країні ми 
зустрічатимемося з політиками на-
ціонального та локального рівнів, 
громадськими активістами. Гово-
ритимемо про особливості політич-
ної та партійної системи цієї країни, 
вивчатимемо дворівневу систему 
місцевого самоврядування, що осо-
бливо актуально у переддень про-
цесів децентралізації в Україні».

7 квітня 2015 року на черговій 
зустрічі лідерів регіональних гро-
мадських організацій в Ірпіні, що на 
Київщині, обговорювали техноло-
гії побудови партнерств, розвитку 
міжсекторних комунікацій. Кожна 
організація мала змогу презентува-
ти себе та розповісти, з ким і у яких 
напрямках шукає партнерства. З 
Рівненщині на зустрічі був експерт 
«Аналітичного центру розвитку мі-
ста ЗЕОН» Микола Орлов. Він роз-
повів про діяльність ЗЕОНу та вже 
побудовані партнерства як в районі, 
так і в рамках міжрегіональної групи 
громадських журналістів.

Приємно, що саме ЗЕОН та Ві-
нницький Центр Поділля-соціум 
після взаємних презентацій знайш-
ли спільні точки дотику і незабаром 
двоє представників здолбунівської 
громади зможуть відвідати навчаль-
но-методичний захід у м.Вінниця, 
який буде стосуватися навчальних 
програм для освіти дорослих.

У березні 2015 року  центр АХА-
ЛАР  разом із словацькими колега-
ми з організації «Slovek v ohrozen» 
(Братислава) оголошували конкурс 
на участь у проекті «Школа локаль-
ної  демократії». Співкоординатор 
волонтерського руху Здолбунівщи-
ни Андрій Орлов відібраний до чис-
ла учасників програми і 21 квітня 
розпочав свою роботу в Чернігові 
разом із колегами з інших регіонів 
України. 

Продовження 
на наступній сторінці

Початок 
на попередній сторінці

Протягом 6 днів учасники програ-
ми проводили аналізи своїх проектів, 
які їм потрібно було попередньо за-
реєструвати, ставили конкретні цілі 
та задачі до своїх планів, а також об-
мінювалися думками та враженнями 
стосовно того, як задумане можна 
зробити краще, або аналізували 
досвід інших громад.

18-19 квітня 2015 року в місті 
Вінниця відбувся тренінг  на тему 
«Практичні аспекти у навчанні літніх 
людей», організований громадською 
організацією «Центр Поділля-соці-
ум».

На тренінг були запрошені  пред-
ставники громадських  організацій 
з всієї України. Здолбунівщину, за 
сприяння Аналітичного центру роз-
витку міста «ЗЕОН», представляли 
Елеонора Стеценко та Олена Ма-
зепа.

Тренінг був цікавим  та змістов-
ним. Учасники познайомились з ге-
рагогікою – позитивною молодою 
наукою про старість,  з груповими 
формами організації неформально-
го навчання  людей літнього  віку. 
Тренінг вела  Ольга Агапова, кан-
дидат педагогічних наук, директор 
Представництва німецької асоці-
ації народних університетів DVV 
International. Мета навчання людей 
поважного  віку – перехід від пасив-
ності, безпорадності в бік активного 
способу життя, розвивати здібність 
у літньої людини  по-новому керу-
вати своїм життям після виходу на 
пенсію. Програма тренінгу дозволи-
ла  навчитись складати різноманітні 
освітні програми   для  людей похи-
лого віку.

Єдність у різноманітті – саме під 
такою назвою на минулих вихідних  
пройшла серія тренінгів, зустрічей 
із цікавими спікерами, тренерами на 
теми співпраці влади і громади, гро-
мадського контролю влади, комуні-
кацій, подолання стереотипів, про-
ектного менеджменту. Організатор 
обмінної тренінгової програми МГО 
«Молодіжна Альтернатива» з Киє-
ва обрала місцем проведення такої 
програми Рівне і учасники, а це були 
молоді люди із Харківської, Херсон-
ської областей та, закономірно, рів-
няни, про це напевне не пошкодува-
ли.

Розкішне місце проведення, на-
сичені заняття, екскурсія до справж-
ньої бандерівської криївки та монас-
тиря на Гурбах, а дехто навіть встиг 
добратися і до тунелю кохання у 
Клевані. Перед учасниками висту-
пили відомі громадські активісти, 
представники місцевої влади, тре-
нери, і навіть монах- настоятель 
Гурбенського монастиря: Микола 
Орлов, Олег Грішин, Анастасія За-
гайна, Сергій Кондрачук, Руслана 
Стасюк, отець Нифонт.

У середині липня ЗЕОНівці відві-
дали 3-денний тренінг для регіональ-
них координаторів з 7 міст України в 
рамках проекту «Освіта протягом 
всього життя» у Вінниці. Громад-
ські діячі, активісти з Києва, Одеси, 
Львову, Чернігова, Хмельницького, 
Рівненщини та Вінниці розпочали 
навчання на тренінгу «Організація 
роботи центрів соціальної активнос-
ті для людей поважного віку».  Рів-
ненщину представляють Елеонора 
Стеценко та Валентина Теребій-
чук. Вміння консолідуватись та на-
вчатись заради майбутніх, успішних 
проектів , – такими рисами відзначи-
лись учасниці та учасники тренінгу 
по «Організації роботи центрів со-
ціальної активності». В ході тренінгу 
для учасників були представлені нові 
методики з налагодження ефектив-
ної комунікації, зокрема йшлося про 
принципи ефективної комунікації в 
колективі та з людьми поважного 
віку. Окрема увага приділялась де-
батам та дискусії, як формам при-
свяченим налагодити спілкування, 
обговорити цікаві та важливі теми, 
які можуть об’єднати старших лю-
дей.

Обговорювали проблеми пошу-
ку ресурсів, як людських/волонтер-
ських, так і фінансових. Очевидно, 
що не лише фінансові ресурси мо-
жуть стати платформою для реалі-
зації проекту. Спікер Микола Орлов 
наголосив наскільки важливо на-
лагоджувати зв’язки з соціальними 
партнерами (бібліотеками, музеями, 
державними інституціями, бізнесом 
та іншими). Наявність соціальних 
партнерів відкриває нові можливості 
партнерства, об’єднує та стає запо-
рукою успішності проекту.

Через місяць, 20-23 серпня, три-
денний тренінг у Вінниці відвідали 
інші члени ЗЕОНу. Оксана Пальчев-
ська та Юля Люкшин стали учасни-

ками тренінгу з основ медіа грамот-
ності, що реалізовувався у рамках 
проекту «Медійна грамотність для 
людей поважного віку, як складова 
освіти протягом всього життя», орга-
нізований Центром Поділля-Соціум. 
За 6 годин кожного тренінгового дня 
тренери зуміли зрозуміло подати 
великий об’єм інформації про медіа 
освіту та медіа грамотність, основні 
прийоми та методи маніпуляції, вияв-
лення їх на практиці, а також прийо-
ми та поради розроблення тренінгів, 
в особливості для літніх людей.

В результаті було проведено ряд 
тренінгів з основ медіаграмотності 
не тільки для людей поважного віку, 
але і для працівників бібліотек, пра-
цівників культури та керівних кадрів 
Здолбунівської райдержадміністра-
ції.

7-8 вересня для керівних кадрів 
Здолбунівської РДА був проведений 
дводенний семінар в селі Олексан-
дрія Рівненської області. У семінарі 
взяли участь структурні підрозділи 
гуманітарного, соціального напря-
му, а також інформаційної політики. 
Тому семінар, що був з елементами 
тренінгу, провів заступник голови 
Здолбунівської РДА та засновник 
Аналітичного центру ЗЕОН Мико-
ла Орлов, який за плечима має чи-
малий досвід проведення тренінгів 
та семінарів, що стосуються його 
сфери діяльності у якості тренера 
та модератора. Подібний захід був 
надзвичайно цінним досвідом для 
усіх учасників. Вони поповнили свої 
знання з тімбілдінгу, менеджменту та 
медіаграмотності.

Троє здолбунівчан: Гуральчук 
Володимир, Левчун Володимир 
– обоє гімназія, Орлов Андрій – 
ЗОШ№1 брали участь у міжнарод-
ному українсько-польсько-німець-
кому таборуванні, що нині триває у 
м.Ольденбург, Нижня Саксонія. Та-
бір носить молодіжний і спортивний 
характер, юнаки та дівчата щодня 
тренуються, опановують театральне 
мистецтво, а також налагоджують 
міждержавні комунікації, пізнають 
світ. Наприклад, багато хто вперше 
побував на Північному морі та відві-
дав місто легендарних Бременських 
музик. Потрапили хлопці у табір зав-
дяки тому, що успішно займаються 
спортом та за сприяння громадської 
організації Аналітичний центр роз-
витку міста «ЗЕОН».

Обмін досвідом, стажування, навчання ЗЕОНівців Обмін досвідом, стажування, навчання ЗЕОНівців
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Студенти-члени ЗЕОНу допомогли 
розробити інтерактивну карту захисних споруд

ЗЕОН приймав колег зі сходу країни

Подяка волонтерському руху від 
об’єднання єврейських громад

17 березня керівник Здолбу-
нівської РДА Сергій Кондрачук, 
керівник програми стажування 
студентів в органах влади у Рів-
ненській області Микола Орлов 
та інтерни цієї програми Микола 
Мокрик і Юлія Мазурець огляну-
ли ПРУ (протирадіаційні укриття), 
облаштовані підвали, у яких в разі 
необхідності можуть знайти при-
хисток жителі Здолбунова. Ви-
брані випадковим чином ПРУ по-
радували наявністю освітлення, в 
одному із них – проточної води, в 

усіх – прибраною територією та, 
на жаль, відсутністю будь-яких 
лавочок, стелажів чи стільців.

Карта ПРУ Здолбунова, ство-
рена сектором з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного за-
хисту населення Здолбунівської 
РДА спільно з інтернами від “ЗЕ-
ОНу” – це можливість кожному, 
не виходячи з дому, дізнатися, 
куди потрібно бігти в разі, якщо 
така потреба колись виникне. На 
жаль, ті укриття, які у нас на сьо-
годні є, не відповідають усім не-

обхідним вимогам, адже для того, 
щоб довести їх до ладу, потрібні 
кошти, причому не малі. Але, по-
годьтеся, було б ще гірше, якби 
ПРУ були в ідеальному стані, про-
те ніхто не знав, де вони. А тому 
інформувати населення про дії в 
разі виникнення надзвичайної си-
туації не менш важливо, ніж дово-
дити до належного стану потрібні 
об’єкти. Це два взаємопов’язані 
питання, але якщо друге потре-
бує фінансового ресурсу, то пер-
ше – лише бажання та зусиль.

1 квітня 2015 року активісти 
громадських організацій Дніпро-
петровської, Донецької, Микола-
ївської, Кіровоградської областей 
завітали в гості до Аналітичного 
центру розвитку міста ЗЕОН. Іні-
ціативні люди із Авдіївки, Підго-
роднього, Бахмутки, Олександрії 
цікавилися, як співпрацюють на 
Здолбунівщині громадські орга-
нізації із органами влади. За пів-
дня перебування в місті вдалось 
відвідати і поспілкуватись із ке-
рівниками районної влади.

Поспілкуватися із начальни-
ком Здолбунівського РВ міліції 
Олександром Панасюком, від-

відали Будинок культури це-
ментників, де ЗЕОНівка, поміч-
ник директора БКЦ, Катерина 
Кондратюк розповіла про друге 
дихання цього закладу, прове-
ла екскурсію у музеї ПАТ «Во-
линь-Цемент». 

Несподіванкою стала пригото-
вана програма у Районному бу-
динку культури. Мало хто думав 
про те, що годину часу із таким 
захватом гості будуть розписува-
ти писанки під супровід цікавих 
розповідей працівників БК. Бага-
то у кого вони вийшли як для пер-
шого разу дуже не погані, а сама 
акція районного відділу культу-

ри і туризму щодо майстер-кла-
сів з писанкарства одразу стала 
міжрегіональною.

Ну і на завершення – смачна 
вечеря й інтелектуальні розва-
ги від Ігрового інтелектуального 
клубу ЗЕОНа, які організувала 
Ірина Мокрик для колег з іншої 
частини країни. Ми таки дочека-
лися підсвітки БКЦ і під різно-
кольорові враження від нашого 
міста і життя в ньому попрощали-
ся із новими і старими друзями! 
ЗЕОН дякує всім, хто знайшов 
час зустрітися із нами, а також 
Волинському ресурсному центру, 
який зробив можливим цей візит.

Єврейський цвинтар, який 
протягом довгого часу впорядко-
вував Волонтерський рух Здол-
бунівщини, нарешті приведуть до 
ладу професійно.  Здолбунівське 
та Мізоцьке кладовища потра-
пили під програму збереження 
старих єврейських кладовищ Єв-
ропи.  Всеукраїнське об’єднання 
єврейських громад отримали фі-
нансування, що допоможе всій 
Західній Україні врятувати неза-
хищені кладовища.  Також попе-
реду і Клеванське кладовище.

«Я був у різних областях та мі-
стах, то хочу відмітити, що саме 
Мізоцьке та Здолбунівське кла-
довище в доволі пристойному 

стані збереглись», – зазначив 
Григорій Аршинов, відповідаль-
ний за роботу по благоустрою 
кладовищ на Рівненщині. Також 
Григорій вдячний жителям, бо по-
бачив лише невелике руйнування 
та незначні роботи чорних копа-
телів порівняно з іншими містами.

Особливо здивувалась Яна 
Яновер – організатор проекту з 
міста Київ, вивчивши інформацію 
про роботу здолбунівських во-
лонтерів на території кладовища. 
«Ми спочатку не могли зрозуміти 
причину висадки дерев і регуляр-
ного прибирання, тому що стик-
нулись з такою турботою вперше. 
Щиро вдячні за вашу  повагу до 

пам’яток історії і збереження їх 
у хорошому стані», – написала 
здолбунівським волонтерам пані 
Яна.

Самі кладовища обгородять 
парканом та воротами. Також 
буде встановлений пам’ятний 
знак, на якому трьома мовами 
буде короткий опис про кладо-
вище, його вік та відновлення. 
Ключі від воріт буде передано в 
міську раду.

Довідково: Проект виконує 
Неприбуткове товариство із за-
хисту єврейських кладовищ в Єв-
ропі за сприяння Німецького уря-
ду при підтримці фонду Кондрада 
Аденауера.


