
 
обіжник подій, організованих  фондом громад за ТРАВЕНЬ 2019 р.  

 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІСЯЦЯ: а) проводити звітування про здійснене фондом перед спільнотами, 
які склали найбільше пожертв; б) завітати до громад, яким не вдається включитися на повну зі 
збору пожертв; в) реалізуючи впливовість фонду плануємо мати свого представника у 
громадських радах Стрийського району та Львівщини; г) розвинути діяльність із нарощування 
числа Приятелів фонду, ґ) провести зустрічі із підприємцями для налагодження співпраці. 

 10  травня, 2019 р. 

Вихідний день, але в нашому осідку людно. До 
активної молоді Стрия, при сприянні Марії БАРДИН 
(Стрийська РДА) завітав Віталій СЕРГІЙЧУК – 
поважний тренер від Британської Ради (Київ) та 
провів в цікавій інтерактивній формі тренінг з 
проектного менеджменту. Учасниками цього 
навчання також члени Молодіжного Клубу Лідерів 
Стрийщини, наставниця Ірина ЯЦІВ. Роботи ще 
багато, але натхнення молоді не позичати. Тепер 
готуються проекти для проведення молодіжного 
табору, створенням громадських місць у парку. 

ДОДАТКОВО: радимо переглянути інші матеріали про цю подію, використавши QR-код на 
світлині, або зайти на сайт фонду та переглянути альбом світлин із занять під час 
тренінгу на ФБ, Інстаграмі чи Твітері. 

НАШІ ПЛАНИ НА ЧЕРВЕНЬ 2019 

02 червня - ВОЛОНТЕРСЬКА ПРОЩА до Унева за участі Преосвященного 

владики Богдана Манишина, де має відбутися вручення подяк від єпарха 
Стрийського за самовіддану волонтерську працю. 

06 червня - АУКЦІОН ГРОМАДСЬКИХ ПРОЕКТІВ у Підгорецькому 

маєтку, де мають бути представлені шість проектів, очікується 100 учасників 
і звучатиме струнний квартет. 

17 червня - ФОРУМ ВОЛОНТЕРІВ під час традиційного сходження на 

гору Ключ, де будуть представлені проекти волонтерів фонду та 
відбудеться тренінг від Молодіжного Банку Ініціатив. 

20 червня - ДРУГИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ на Стрийщині на стадіоні 

«Сокіл», куди запрошуються молоді люди зі Стрийського району, міста 
Стрия, а також з інших районів Львівщини, серед яких молодь 
Дрогобичини, Жидачівщини, Сколівщини, Миколаївщини та інших. 

СВІТЛИНА МІСЯЦЯ 



② ТВОРІМО ДОБРО РАЗОМ!      Обіжник подій, організованих фондом громад «Рідня» за ТРАВЕНЬ 2019 р. 

 

 10  травня, 2019 р. 

Відбулися Установчі збори за участю інститутів грома-
дянського суспільства з оновлення складу Громадської 
ради при Стрийській РДА. Ми діємо серед інших три-
надцяти організацій Стрийського району. Фонд громад у 
цьому дорадчому органі представляє координатор з 
розвитку Святослав СУРМА. Першочерговими завдан-
нями громадської ради визнано діяльність з питань 
ветеранів, молоді та створення бюджету участі в районі. 
Всі пріоритети громадської ради відповідають місії 
нашого фонду. Залишається побажати новій команді 
злагоди та досягати поставлених цілей. 
 

18  травня, 2019 р.  

Як нерідко буває у роботі з дітьми, частенько наступними приходять 
їхні батьки та пропонують співпрацю. Так учасник Стрийського 
Молодіжного Банку Ініціатив Мар'ян, став першо-поштовхом співпраці 
з фондом для свого батька – Адріана САДОВСЬКОГО. Це момент 
підписання перспективної угоди на результативну співдію. Запрошує-
мо небайдужих долучатися до спільної праці - розвитку громади. Ми 
зацікавлені у залученні осіб, яким близькі цінності фонду до творення 
змін у нашому житті на краще. 

 

 

 23 травня, 2019 р. 
На запрошення отця декана Романа ГРИНИШИНА ми 
побували на деканальних зборах у Журавно. У колі отців 
проговорили про можливості їх громад, про пошук 
внутрішніх резервів. Наш фонд показує, що можна 
згуртувавшись та залучивши всі можливі ресурси 
досягати позитивних зрушень у будь-яких громадах. 

17 травня, 2019 р.  
В рамках заходів із відзначення 100-річчя вбивства 
польською владою видатного діяча, неперевершеного 
музиканта, одного з ініціаторів будівництва Народного 
дому, ініціатора заснування мережі молочарських 
спілок в Галичині "Маслосоюз" отця Остапа НИЖАН-
КІВСЬКОГО за почину краєзнавця Богдана СИДОРАКА 
на території кладовища Стрия було здійснено 
відкриття гробівця із метою встановлення свідчень 
про поховання у цьому гробівці окрім нього та його 
дружини Галини, їхнього сина Степана. 



Обіжник подій, організованих фондом громад «Рідня» за ТРАВЕНЬ 2019 р.     ТВОРІМО ДОБРО РАЗОМ! ③ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 травня,  09 травня,  17 травня,  2019 р. 
 

У Народному домі міста Стрия на гостинне запро-
шення директора Олександра ІЛЕЧКА активна мо-
лодь МБІ зайшла і прибрала гарненький дворик, де 
можуть відбуватися публічні зустрічі. За задумом 
цей мистецький дворик з відкритою брамою в 
місто, може покликати до життя нові цікаві гро-
мадські ініціативи. Першим заходом було прове-
дення молодіжної дискотеки. Тут можливо органі-

зовувати творчі зустрічі із письменниками, музи-
кантами та організовувати живі бібліотеки із людь-
ми з багатим життєвим досвідом. Гарна атмосфера, 
кава та тістечка можуть вже влітку дарувати стрия-
нам, особливо молоді позитивний настрій. Активно 
включилися до відновлення дворика в Народному 
домі члени фотоклубу МБІ, які мріють про прове-
дення в ньому фотовиставки їхніх робіт. 

 

 22 травня, 2019 р. 
Фонд поширює свою діяльність на підприємницьке середовище. 
При цьому, підприємці нами розглядаються не тільки як потен-
ційні донори, але й виконавча структура фонду пропонує підпри-
ємцям свої послуги для проведення ними благодійної діяльності. 
Спілка підприємців Стрия під керівництвом Юрія МАЗУРКЕВИЧА 
завітали до нашого осідку з метою налагодження співпраці. У 
найближчий час розраховуємо на перші результати. 
 
 

28 травня, 2019 р.   
Наш фонд вже багато років співпрацює з 
Тамарою ДЕНИСЕНКО із США, запросивши 
її бути експертом для оцінки якості підго-
товлених на конкурс проектів. Сьогодні, 
наша волонтерка, пані Тамара побувала в 
осідку «Рідні» та запропонувала створити 
іменний фонд «Родини Денисенків» при 
нашому фонді громад.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБІЖНИК ВИДАЄТЬСЯ: для поширення серед громади Стрия та 14 районів Львівщини, де діє фонд громад «Рідня»: 
Бродівський, Бузький, Городоцький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянсь-
кий, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Тур-
ківський та Яворівський район, а також міста Бережани на Тернопільщині. АДРЕСА ОСІДКУ: вул. Народна 8, Стрий, 82401. 
НАД ОБІЖНИКОМ ПРАЦЮВАВ: студент ВПУ 35, практикант у фонді «Рідня» Степан БЕНИЦЬКИЙ, 067 347 3014. 
ДЛЯ ДОВІДКИ:  096 551 2247, coor.ridnya@gmail.com – Святослав СУРМА, координатор розвитку фонду «Рідня»,  
          098 496 9032, skrynjka2018@gmail.com – Ігор КОВЕРДАН, координатор збору пожертв. 


