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У 2018 році закінчує свій п’я-
тирічний цикл Стратегія ЗЕОНу, 
яка була розроблена в 2013 році. 
Вона передбачала рух ЗЕОНу в 
чотирьох основних напрямках:

- Експертно-консультацій-
ний центр  з регіональної полі-
тики

- Медійний центр 
- Школа самопідготовки 

молодіжних лідерів
- Тренінгове містечко для 

неформальної освіти.
Якщо брати глобально, то 

завдання виконані майже на 
«відмінно» за цю п’ятирічку 

(ще ж цілий 2018 рік попереду). 
ЗЕОН - справді законодавець 
моди з багатьох молодіжних на-
прямків у Здолбунові, районі, 
області.  А робота експертів із 
бюджетної тематики, місцевого 
самоврядування, громадської 
журналістики користується по-
питом по всій Україні. Самовід-
творення організації відбува-
ється природнім шляхом: нові 
лідери приходять, старші стають 
наставниками молодших, пра-
цює система наставництва, мен-
торства, волонтерства. Тренін-
гове містечко - поки чи не єдина 

річ, яку ще не вдалося зробити, 
але триває облаштування від-
критого простору ЗЕлений га-
зОН, який частково цю функцію 
буде виконувати.

Плани на наступні 2018-2022 
роки буде вирішувати рада ор-
ганізації й затверджуватимуть 
загальні Збори.

Швидше за все будуть поси-
лені наявні напрямки діяльно-
сті, можливо, будуть більш чітко 
виписані бажані кількісні показ-
ники реалізації запланованого, 
ймовірно, додасться окремий 
міжнародний напрямок.

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ ЗЕОНУ

ПРО СИСТЕМУ В ЗЕОНІ

15 РОКІВ ЗЕОНУ
Ми щороку намагаємось пу-

блічно підводити підсумки ді-
яльності, однак вмістити все в 
невеличкий спецвипуск газети 
дуже важко. Тому пропонуємо 
вам, наші шановні читачі, разом 
із нами згадати лише найважли-
віші події року, що минув  і яким 
він був для ЗЕОНу та наших 
друзів, волонтерів, учасників за-
ходів.

Нагадаємо, що ЗЕОН був 
створений у 2002 році і на сьо-

годні діє затверджена Стратегія 
ЗЕОНу (2013-2018 роки), згідно 
з якою ми розвиваємо чотири 
напрямки: медійний, експерт-
но-аналітичний, молодіжний і 
тренінговий.

Ми дякуємо всім, хто з нами 
був чи лише на одному заході, чи 

поруч усі 15 років. 

Дякуємо за постійну під-
тримку Владиславу Романусі, 

Олександру Лапчуку, Сергію 
Кондрачуку, Еллі Стеценко, Інні 
Миронюк, Ігорю Давидюку, Свя-
тославу Клочку, Галині Лук’яно-
вій, Владиславу Сухляку, Сергію 
Гридіну, Володимиру Ковальчу-
ку, Валентині Теребійчук, Олек-
сію Козачку, Руслані Стасюк.

Сподіваємось, наш спецвипуск 
вам сподобається і, хтозна, може, 
саме серед вас, наші читачі, зав-
тра з’являться нові друзі ЗЕОНу!

Чому система, побудована в ЗЕ-
ОНі, працює навіть без грошей
Система ЗЕОНу- це самовідтво-
рення активних, дієвих, кадрів 
для громадянського суспільства.
Вона працює, тому що:
- Гроші - це всього лише 
один із ресурсів, а більшість 
вважає, що єдиний, тому не роз-
раховують на інші
- Проектний менеджмент 
націлений на результат, а не 

процес, тому кожна подія чітко 
описує очікування, цільову ау-
диторію, способи залучення ре-
сурсів та результативність дій
- Робота будується від 
постановки завдання, під яке 
залучаються ресурси, а не від 
ресурсів, які потрібно лише роз-
поділити
- Комунікації будуються 
щиро і надовго
- Працює система настав-

ництва (менторства)
- Після кожного стажуван-
ня, навчальної поїздки, ЗЕОНі-
вець застосовує побачене, почу-
те на практиці у своїй громаді
- Закріплені й перевірені 
знання поширюються через ме-
діа, посібники, виступи
- За 15 років те, що не пра-
цює - не існує, а ЗЕОН живе і 
процвітає
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У переддень Міс Здолбунів – 
2017 є можливість згадати органі-
зоване свято минулоріч.

Що об’єднує початок зими 
в листопаді та «Міс Здолбунів 
2016», окрім спільної дати? Чули 
заздалегідь, але що очікувати, не 
знав ніхто. 

Майже півтисячі глядачів ста-
ли показником того, що жодна за-
метіль не стане на заваді бажанню 
побачити яскраве шоу. «Феєрич-
но! Фантастично!» – саме такими 
епітетами описували глядачі свя-
то краси та грації «Міс Здолбунів 
2016». Це неоціненний комплі-
мент для всіх, хто був причетний 
до конкурсу: дівчатам-красуням, 
бо вони не дарма старались, спон-
сорам, які на свій страх та ризик 
допомагали з конкурсом, партне-
рам, які таки стали друзями, ну і 
звичайно організаторам. До ос-
таннього всі працювали не покла-
даючи рук, ніг та мікрофонів.

І дійсно, «Міс Здолбунів 2016» 
видалось якісним шоу, яке сподо-
балось здолбунівчанам, незважа-
ючи на те, що подібні заходи не 
проводились у нашому місті вже 
20 років. Огранізаторами свята є 
ГО “ЗЕОН” спільно зі Здолбунів-
ською РДА в особі голови Сергія 
Кондрачука.

МИКОЛА ОРЛОВ
ЧЛЕН ЖУРІ

“Не потрібно шукати Євро-
пу десь, її потрібно будувати у 
себе. Наше місто, наші дівча-
та, наші глядачі заслуговують 
на такі події, шоу, свято! І воно 
відбулося на найвищому рівні. 
Чіткі акценти у залі, аншлаг 
глядачів, світло, звук, спеці-
ально запрошений ведучий, 
гумористи, різнопланове пред-
ставницьке журі і, звісно, ді-
вчата-красуні. Півтора місяця 
репетицій перетворили шко-
лярок і студенток на впевне-

них дівчат, які прагнули пода-
рувати свято глядачам, рідним 
і собі. Команда організаторів 
впоралась із амбітним завдан-
ням на «відмінно» і показала, 
що може організовувати заходи 
пристойного рівня, працювати 
із спонсорами і меценатами та 
проводити такі інформаційні 
кампанії, які заповнюють зал 
навіть у завірюху. Отримав 
мега порцію позитивних вра-
жень і від процесу підготовки, і 
від проведення шоу!“

МАСОВІ ЗАХОДИ

МІС ЗДОЛБУНІВ: СВЯТО ВДАЛОСЬ 

Олександра Савчук у вишитій сукні вийшла з піснею Злати Огневич, 
поступаючись українській співачці хіба що досвідом
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МАСОВІ ЗАХОДИ
Свято розпочалося о п’ятій 

годині за київським часом з при-
вітання ведучого Руслана Алек-
сіюка. У мозаїці вдалості конкур-
су одним з найсуттєвіших пазлів 
стали саме його виступи.

А далі – здолбунівські красуні 
вийшли впевненим дефіле у ви-
шиванках.

Коли відкрилися куліси вдру-
ге, глядачі побачили «родзинку»   
дійства – ефектний танець від 
красунь. Зізнаємось, дівчата го-
тували його місяць. І їм вдалось 
відточити його звабливість та 
синхронність.

Компетентне журі в особі 
Сергія Кондрачука, голови Здол-
бунівської РДА, Миколи Орлова,  
депутата Здолбунівської міської 
ради, Владислава Сухляка, депу-
тата Рівненської обласної ради, 
Андрія Павелка, відеографа, 
Адріани Стюпко, власниці сало-
ну краси А-студіо, Дарії Парчев-
ської, співвласницї студії декору 
та флористики Freedom, Катери-
ни Левчук, адміністратора пей-
нтбольного клубу «Отаман» та 
Валентини Кречетової, дизайне-
ра одягу чесно та справедливо 
визначилися з титулами дівчатам 
та переможницею конкурсу.

Титул Міс Посмішка здобула 
дівчина, яку ніхто не бачив сум-
ною – Анна Кримська. Вона також 
стала Міс Дружелюбність – номі-
нація, яку обирали самі дівчата.

Міс Грація стала Вікторія Ша-
повалова, яка викладає східні 
танці у БКЦ.

Звання Міс Артистичність от-
римала харизматична майбутня 
акула пера Дарина Ковальчук. 
Вона ж за думкою 707 людей ста-
ла гідною титулу Міс Глядацьких 
Симпатій.

Титул Міс Елегантність отри-
мала Дарина Сидорчук – дівчина, 

яка щодня долала один десяток 
кілометрів лише в одну сторону, 
щоб потрапити на тренування. А 
потім щовечора такий же шлях 
додому.

Під час визначення, хто ж з 
дівчат на який титул заслуговує, 
журі одноголосно визначились, 
що Анжела Молокова заслуговує 
на титул, якого немає у представ-
лених – Міс Впевненість.

Другою Віце-Міс Здолбунів 
стала власниця розкішного во-
лосся та тонкого відчуття ритму 
Анна Бєлявська.

Першою Віце-Міс Здолбунів 
стала Ельвіра Марковська. Коли 
ця дівчина дефілювала, було від-
чуття, ніби у неї за спиною крила 
і вона летить.

А переможницею конкурсу 
краси та грації стала «Міс Здолбу-
нів 2016» стала учасниця під но-
мером 6 АННА ДЕНИСЮК! 

За словами журі, її обличчя 
випромінює світло, а погляд при-
тягував, хоч вона стояла за кілька 
метрів на сцені.

У майбутньому красуня хоче 
здійснити свою дитячу мрію – 
стати моделлю. Маємо сподіван-
ня, що після перемоги у конкурсі 
«Міс Здолбунів 2016» їй вдасться 
зробити мрію реальністю.

Після закінчення дійства гля-
дачі були переповнені емоціями. 

Журі конкурсу «Міс Здолбунів»

ВЛАДИСЛАВ СУХЛЯК
ДЕПУТУТАТ РІВНЕНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
“Неймовірно пройшов ве-

чір. У місті пройшло свято 
краси “Міс Здолбунів”. Як член 
багатостраждального, непід-
купного і незалежного журі 
підтверджую: усі красуні до-
стойні найвищих нагород. 
Та нам таки вдалося обрати 
кращих з кращих. Микола Мо-
крик, Юля Люкшин, Ірина Мо-
крик зробили свято таким, 
що здалося, ніби я побував на 
всеукраїнському конкурсі кра-
си. Сподіваюсь, такі свята 
стануть гарною традицією у 
Здолбунові. Аншлаг у залі є під-
твердженням того, що такі 
свята місту необхідні.“

МИКОЛА МОКРИК
ГОЛОВА ГО «ЗЕОН» ТА ОРГАНІ-
ЗАТОР «МІС ЗДОЛБУНІВ 2016»

“Уже багато хто напи-
сав позитивних відгуків про 
конкурс краси “Міс Здолбунів 
2016” серед учнівської та сту-
дентської молоді міста, і це 
дуже надихає та є найкращою 
подякою для нашої команди, 
що намагалася зробити це 
свято справді феєричним, ці-
кавим та красивим.
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МАСОВІ ЗАХОДИ

ЮЛЯ ЛЮКШИН
частина організаторського колективу про закулісся конкурсу
«Напишу і я зі сторони “Продю-

серського центру”, як нас назвали 
самі дівчата))…”

«Кожна дівчина стала для мене 
подругою, хоча я не раз отримувала 
«на горіхи» за це від Колі. «Ти їх роз-
балувала» – казали мені. Та я вперта, 
все рівно з кожною конкурсанткою 
до деталей продумувала їхні образи, 
заспокоювала, хвалила. І бачу – не 
дарма. Вони такі молодчинки!

Ой, чого в нас не було за куліса-
ми. Ще 3 тижні тому у нас було 9 
конкурсанток, але Юлічка Мулик 
заздалегідь отримала титул Міс 
Діамантова рука, тому виступити 
не змогла. Та на цьому пригоди не за-
кінчились. За два дні до другої фото-
сесії пише нам Даша Сидорчук, та, 
що №8: «Ошпарила ногу окропом, 
перемотана вище коліна, НІЧОГО 

не можу вдягнути», а фотограф-то 
спеціально зі Львова їде. А як дівчата 
масово застудились перед відеозйом-
кою? Ух, і нерви похитали організа-
торам.

Багато було казусів, неприємних 
моментів. Наприклад, я була спан-
теличена, коли почула, що у Старо-
му Місті одна особа викинула наші 
флаєри у смітник. Не розумію, чим 
ми заслужили на такий вчинок?

Та подібні «підніжки» стали ди-
мом, коли ми почули овації залу. Було 
приємно до сліз усвідомлювати: «Ми 
це зробили!».

Надзвичайно вдячна Каті Мощук 
та Ірині Мокрик, і, звичайно ж, Колі 
Мокрику. Ми всі стали дружньою 
командою. Це наш перший спільний 
досвід в організації чогось великого і, 
думаю, не останній.»

АННА ДЕНИСЮК
 МІС ЗДОЛБУНІВ 2016

«Я дуже дякую всім організато-
рам, всім спонсорам, фотографам, 
візажистам, перукарям створити 
таке ШОУ.

І вам, любі дівчатка за підтрим-
ку кожної з нас, ніколи не могла б 
подумати, що конкурентки так 
здружаться, але у нас це вдалось на 
всі 100%

Ми всі з вами переможниці.
Я за вами всіма буду дуже сумува-

ти, але надіюсь ми будемо продовжу-
вати спілкуватися.

Я вас усіх люблю»

ДАРИНА СИДОРЧУК
 МІС ЕЛЕГАНТНІСТЬ

«Ну от і все, так все швидко скін-
чилося що навіть не віриться. Дуже 
хочу подякувати Вам, Колі, Юлі, Ірі, 
Каті, ви завжди були з нами, підтри-
мували, критикували, хвалили, і вам 
за це дякую, бо в моєму житті ви цей 
день, 13.11.2016 зробили неперевер-
шеним, все було настільки чудово, 
що в мене просто немає слів, на сьо-
годні я Міс Елегантність)) все було 
настільки круто, що просто Ас. Ді-
вчата, дякую вам за присутність в 
моєму житті, доля вас зі мною зве-
ла))ми не були конкурентками, а ко-
мандою))) я дуже до вас усіх звикла, 
думаю, це ще не кінець, а тільки по-
чаток))»

ЕЛЬВІРА МАРКОВСЬКА
 Перша Віце-Міс Здолбунів 2016

Дівчатонька, милі мої, я за та-
кий маленький термін вас всіх так 
полюбила, ми стали сім’єю, можна 
зараз пригадати нашу першу зу-
стріч, ахах, дивилися на всіх, оціню-
вали, тоді ше Коля сказав перший 
раз, щоб ми відповідальні були. Аха. 
Звичайно, у нас були труднощі, але 
без них ніяк. Як же намучилися ор-
ганізатори наші з нами, їм велика 
вдячність. Катя, Юля, Коля, Іра, 
Юля, велике-велике спасибі. Усе про-
йшло просто чудово, і погода була 
також вражаючою, ми - великі мо-
лодці, ми всі переможниці уже, і на-
далі, я надіюся, у нас буде багато 
зустрічей та спільних проектів. І ви 
- найкращі люди у Здолбунові. 

Люблю дуже вас усіх.

АННА БЄЛЯВСЬКА
 ДРУГА ВІЦЕ-МІС ЗДОЛБУНІВ 2016

«Ніколи не могла подумати, що я 
зможу зважитися на це. Це справж-
ній досвід для мене, за цей час я вва-
жаю, що кожна дівчина собі щось 
довела, переборола себе, і свою лінь, 
чогось навчилась, хочу подякувати 
всім, хто нас вчив, тим, хто пові-
рив у нас, підтримував нас, завжди 
говорив правду, яка б вона не була . 
Це ви, організатори, дуже вам вдяч-
на, якщо б не ви, не було цього всього. 
Дуже дякую вам, організатори, і вам, 
дівчата, ми стали справжніми дру-
зями, сім’єю.»
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Ahalar-Fest: Сила досвіду гро-
мади – БУМ серед подій року для 
активних людей.

AHALAR – це центр гуманіс-
тичних технологій, який щорічно 
організовує програми для акти-
вістів зі всієї України, які хочуть 
і вже починають щось змінювати 
на будь-яких рівнях організації, 
проте потребують професійної 
підтримки, у зв*язку із браком 
досвіду.

Цього листопада подія під наз-
вою Ahalar-Fest стала своєрідною 
точку дотику усіх, хто був при-
четним до прогресу активних лю-
дей в Україні протягом останніх 5 
років.

Нагадаємо, що школу АХА-
ЛАру пройшло в різні роки чет-
веро учасників – зеонівців , това-
риську підтримку від АХАЛАРУ 
ЗЕОН відчуває постійно і дякує 
за це.

Протягом 4-х днів вико-

ристовувалися різні формати: 
презентації, практичні кейси, 
процесуальна робота, майстер 
класи, лекції, панельні дискусії та 
онлайн-трансляції. Таким чином, 
фестиваль затвердив визначну 
роль Чернігова у розвитку ло-
кальної демократії, децентраліза-
ції і активізації громадян.

 Більшість дискусій були ці-
кавими, особливо в заключний 
день, оскільки в цей день були 
присутні майже всі тренери, за-
прошені із країн Вишеградської 
четвірки ( Угорщина, Польща, 
Словаччина та Чехія), а також 
Німеччини. Ранок розпочався із 
панельних дискусій, на одній з 
яких у якості експерта був здол-
бунівчанин – Микола Орлов. 
Тема звучала як “Участь громади 
у прийнятті громадських рішень, 
партисипаційна демократія”, а 
другою по плану була панельна 
дискусія: “Конфлікт і локальна 

демократія”. Обідній час відзна-
чився прес-конференцією, на яку 
була запрошена велика кількість 
представників ЗМІ, а організато-
ри заходу відповідали на усі запи-
тання пов’язані з програмою роз-
витку та подальшими планами.

У будь-якому випадку, цей 
захід, цей Ахалар фест не був 
організований просто так. Орга-
нізатори мали свої очікування, 
учасники – свої. І у випадку, якщо 
ці очікування перетнуться, мож-
на сміливо заявляти, що на Укра-
їну чекає нова хвиля “добротво-
рчості”. А відбуватися це буде 
в рамках нового, анонсованого 
проекту спільно із словацькою 
стороною! Команда зі Здолбуно-
ва була представлена керівни-
ком ЗЕОНу Миколою Мокриком, 
співкоординатором волонтер-
ського руху Здолбунівщини Ан-
дрієм Орловим та депутатом 
міськради Миколою Орловим.

ЗДОЛБУНІВСЬКІ ДОБРОДЕЛІСТИ НА 
ФЕСТИВАЛІ АКТИВНИХ ЛЮДЕЙ
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З понеділка по п’ятницю мо-
лодь міста проводить свій час 
у школах, ліцеї, на роботі, на 
спортивних тренуваннях чи в 
музичних школах. А куди поді-
тися ввечері? А на вихідних? Чи 
як провести вільну годинку в 
перерві між заняттями? Мабуть, 
кожен з нас спостерігав карти-
ну, коли молоді люди збирають-
ся невеликими групками, щось 
обговорюють за кавою у плас-
тикових стаканчиках, сміються, 
жартують, хтось з велосипедом, 
хтось на роликах, хтось зі скей-
том. Отож, ми маємо молодь, що 
прагне спілкування, має потребу 
в нових знайомствах.

А от проблема в тому, що в мі-
сті відсутнє облаштоване місце, 
де вони могли б задовільнити ці 
потреби. У Здолбунові відсутня 
достатня кількість місць відпо-
чинку для молоді під відкритим 
небом з облаштованою територі-
єю для «посидіти», доступом до 
безкоштовного Wi-Fi та електро-
мережі. А також відсутнє макси-
мально комфортно облаштоване 
приміщення з усім необхідним 
приладдям та меблями для на-

дання та проведення заходів.
Тому виникло бажання ство-

рити так званий відкритий про-
стір, тобто місце, де молодь ма-
тиме можливість розвиватися 
відпочиваючи, заводити нові ці-
каві знайомства, що допоможуть 
надалі знайти своє місце у жит-
ті, створити локацію, що стане 
місцем збору креативної молоді 
зі свіжими ідеями. Щоб юнак 
чи дівчина, вийшовши з дому, 
не думав (ла), як провести свій 
вільний час, а точно знали, куди 
їм потрібно піти, щоб побачити 
своїх друзів, поспілкуватись, ве-
село та з користю провести час.

Спитаєте ви: «Чому кафе не 
підходить для задоволення цих 
потреб?» Головна ціль більшості 
таких закладів – максимально 
швидко задовольнити потребу 
в харчуванні, звільнити місце й 
посадити на нього когось іншо-
го, потім – повторити операцію. 
Концепція відкритого простору 
передбачає протилежний підхід: 
відвідувачу надається свобода 
самостійно вирішувати, скільки 
знаходитись у просторі. А пере-
кус можна принести з собою.

І в Здолбунові може бути від-
критий простір! Районна біблі-
отека дітей та юнацтва має всі 
умови для створення подібного 
місця, адже територія бібліотеки 
займає 0.14 га, є великий сад. Бі-
бліотека може взяти на себе місію 
розширення світогляду молодих 
людей шляхом  проведення семі-
нарів, вебінарів, зустрічей з ціка-
вими людьми, перегляду фільмів 
з глибоким змістом і т.д.

Цей простір має поєднати в 
собі елементи антикафе, кни-
гарні та традиційної читальні, 
зруйнувати стереотипні уявлен-
ня про бібліотеку і зробити її 
максимально комфортною для 
відвідувачів. Ви зможете в біблі-
отеці та на її території і почитати 
за чашечкою кави, і поговорити.  
Окрім того, на базі закладу від-
буватимуться різноманітні тре-
нінги та майстер-класи, зустрічі 
та наради, навчання та семінари, 
кіноперегляди та інше.  Органі-
зувати свій власний проект чи 
мистецький захід зможе будь-
хто.

“ЗЕЛЕНИЙ ГАЗОН”: ВІДКРИТИЙ 
ПРОСТІР ДЛЯ ІДЕЙ ТА ЛЮДЕЙ
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Креативний простір 
“ЗЕлений газОН” це:

1. Місце зборів локальної 
спільноти: люди, що живуть 
поблизу, можуть обговорити та 
вирішити проблеми району саме 
тут. Розширення можливостей 
за рахунок додаткового облаш-
тування відкритого простору, 
сприятиме активному, творчо-
му, пізнавальному і, звичайно ж, 
цікавому проведенню вільного 
часу, використання бази бібліо-
теки для проведення важливих 
зустрічей, заходів, що планува-
тимуться у місті.

2. Місце, де всі охочі долу-
читись до громадської діяльно-
сті міста, зможуть об’єднатись і 
працювати ефективніше. Центр 
стане базою організаційних зі-
брань громадських активістів та 
організацій міста.

3. Місце для спілкування: 
універсальність робить його 
дуже зручним для зустрічей з 
будь-якого приводу.

4. Місце для знайомств: спе-
ціалісти із необхідних сфер або 
люди із спільними інтересами, 
можуть опинитись за одним 
столом і налагодити контакт – 
тут дуже швидко починається 
колаборація.

5. Місце для роботи: особли-
во важливо у контексті підви-
щення популярності віддаленої 
роботи та фрілансу. Створюєть-
ся необхідна інфраструктура, а 
можливість орендувати необ-
хідну кількість робочих місць 
звільняє від необхідності орен-
дувати та підтримувати власний 
офіс.

6. Місце для навчання: там, 
де полюбляють книжки, де ат-
мосфера надихатме цікавитися і 

вчитися, а розумним бути Круто 
з великої літери.

7. Об’єднуючий простір, 
спрямований на створення 
спільного майданчику для ро-
боти громадських організацій 
які працюють з молоддю та соці-
ально не захищеними верства-
ми населення і розвитку нефор-
мальної освіти для молоді міста.

8. Місце, де відбуваються 
заходи: зазвичай, креативні 
культурні або освітні заходи з 
новими людьми в середині при-
міщення бібліотеки. Заходи, 
що проводитимуть бібліотека-
рі та громадські організації на 
території відкритого простору 
стимулюватимуть громадський 
інтерес до бібліотеки, підкрес-
люючи її роль у формуванні та 
розвитку молодої особистості.

9. Місце, де певні соціальні 
групи зможуть спробувати реа-
лізувати себе в тій чи іншій ді-
яльності, завдяки майстер-кла-
сам, тренінгам, вебінарам, що 
проводитимуться.

Проект ЗЕленого газОНу пе-
реміг у конкурсі обласних про-
ектів

Із усіх пропозицій експерти 
відібрали 8 проектів. На свої ідеї 
громади отримають від 75 до 
100 тисяч гривень.

«На конкурс подали всьо-
го 65 заявок. Комісія відібрала 
найкращі. Загалом на проекти 
спрямують більше 700 тисяч 
гривень. Обов’язковою умовою 
їх реалізації є співфінансування. 
Громади-переможці планують 
витратити більше 500 тисяч гри-
вень», – зазначив заступник го-
лови ОДА Ігор Тимошенко.

Так, за допомогою коштів 
обласного бюджету у дитсадку 
села Острожець Млинівсько-
го району встановлять сонячні 

колектори, а в дошкільному за-
кладі села Бугрин Гощанського 
району облаштують дитячий 
майданчик. Гроші отримає гро-
мада Корця для створення со-
ціально-культурного осередку 
в районі замкової гори, а для 
мешканців Здолбунівщини об-
лаштують креативний простір в 
районній бібліотеці для дітей та 
юнацтва “ЗЕлений газОН”.

Найбільша кількість обраних 
проектів спрямована на попу-
ляризацію здорового спосо-
бу життя. Так, бюджетні гроші 
спрямують на облаштування 
тренажерного залу в селі Бо-
ремель Демидівського району, 
спортивний майданчик у сели-
щі Млинів, вуличні тренаже-
ри у Привільненській сільраді 
Дубенського району та спортив-
но-ігровий комплекс у смт Кле-
сів Сарненського району.

«Є багато проектів, які не пе-
ремогли, проте є досить силь-
ними, будемо сподіватися, що 
на конкурс виділять додаткові 
кошти і гарних проектів побіль-
шає», – наголосив Ігор Тимо-
шенко – повідомляє Рівненська 
ОДА.

ЗС: вітаємо із заслуженою пе-
ремогою авторів проекту (Юлія 
Люкшин, Микола Мокрик), во-
лонтерів. Дякуємо за підтримку 
Здолбунівській районній раді 
(О.Дацюк, Н.Біндюк), Здолбу-
нівській РДА (С.Кондрачук, С.
Гридін), конкурсній комісії Рів-
ненської ОДА і обласної ради, 
консультантам проекту (М.Ор-
лов, В. Клус). Це була класична 
переможна історія, яка по силу 
кожній вдалій ідеї, яка має під-
тримку від людей.
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Прокоментував подію голова 
Здолбунівської РДА Сергій Кон-
драчук:

Так, справді приємна новина 
за день. Там переможців не так 
багато, вісім, здається. Члени 
журі одразу відзначили цей про-
ект як один з найкращих. Жаль 
лише, що не пройшли інші три 
проекти від району. Проте знаю, 
що конкурсна комісія просити-
ме збільшити фонд конкурсу. В 
такому разі “зайде” і Здовбиця 
з теж досить класним проек-
том: встановлення тренажерів у 
сільськопу парку. Таму самому 
парку, який ще 2 роки тому був 
“дєбрями”, а зараз завдяки міс-
цевій громаді на чолі із сільської 
головою Світлана Година став 
справжнім центром відпочинку 
для жителів села. Але тут не про 
Здовбицю, а про “ЗЕленогазО-
Нівців”, які реально круті.

Вищеописана проблема від-
сутності третього місця в Здол-
бунові спонукала активних 
здолбунівчан об’єднати сили 
та розпочати роботу над ство-
ренням відкритого простору на 
базі районної бібілотеки дітей 
та юнацтва, що знаходиться по 
вул. Кн. Ольги (біля прокура-
тури). ГО “ЗЕОН” представила 
концепцію відкритого простору, 

візуалізувавши ідею …
…та спільно з Цивільним 

корпусом АЗОВ розпочали ро-
боту над облаштуванням тери-
торії. На сьогодні волонтерськи-
ми силами прибрано територію 
в саду бібліотеки. Розрівняно 
землю, скошено траву.

Відновлено люк над водяним 
колодязем.

Були підвезені від мецената 
матеріали, з яких тими ж волон-
терськими силами будуть зро-
блені диванчики та столики для 
саду.

Щоб створити матеріальну 
базу для забезпечення прове-
дення вищеописаних заходів, 
активісти розпочали роботу в 
різних напрямках, залучаючи 
депутатів міської ради, приват-
них підприємців, шукаючи під-
тримку у РДА та районній раді 
Здолбунова. Було написано про-
ект і подано на конкурс проектів 
розвитку територіальних гро-
мад Рівненської області, а також 
ідея проекту була презентована 
в Чернігові на проекті (є мож-
ливість отримання міні-гранту), 
який реалізує Центр АХАЛАР, 
співпрацюючи разом з парт-
нерськими організаціями PDCS 
(Словаччина) та MART (Чер-
нігів) і на якому є представник 

нашої громадської організації – 
Ольга Ферар.

Уже через тиждень після оп-
рилюднення Концепції ідеї об-
лаштування міського простору  
ця ідея привернула увагу в місті 
та поза ним! Протягом цих 7 днів 
на території дитячо-юнацької 
бібліотеки у м.Здолбунові побу-
вали голова, заступник голови 
Здолбунівської РДА, начальник 
управління культури і туризму, 
директор районної ЦРБ, депута-
ти міської та обласної рад, напи-
саний та поданий проект від ра-
йонної ради, яка високо оцінила 
якість проекту на обласний кон-
курс, але найголовніше – пере-
січні мешканці, підприємці, во-
лонтери включилися у роботу  і 
ЩОДНЯ реально наближають 
ідею до успішного завершення 
принаймні першого етапу, який 
можна назвати “Зроби все свої-
ми руками”.

За тиждень добрі люди на-
дали будівельні блоки, піддони, 
фарбу, пісок, землю під квіти, 
дали в користування електроін-
струменти.

Відгуки про ЗЕлений газОН 
щодня з’являються у соціальних 
мережах. Публічно обіцяється 
підтримка й сприяння. Це нади-
хає та об’єднує!
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Олексій Козачок після повер-
нення з АТО значно прогресує 
у адаптації до мирного життя та 
своїй участі у суспільному житті 
міста (агов, хлопці, беріть при-
клад). Допомога музею, цікаві 
фоторепортажі, інфографіка та 

ілюстрації – усе це вже стає візи-
тівкою Олексія. Ось і цього разу 
з допомогою Здолбунів CITY, яке 
провело опитування і сформува-
ло список бажаючих, БКЦ, який 
надав приміщення, відбулась 
перша зустріч здолбунівчан, які 

прагнули більше дізнатися про 
візуалізацію цифр та подій.

Олексій добре підготував-
ся і приніс багато різних ілю-
страцій, свідомо проводячи цей 
майстер-клас без гаджетів, щоб 
присутні змогли перейнятися са-
мою ідеєю, а не суто її технічною 
реалізацією. Атмосфера зустрічі 
була домашня, дружня, оскільки 
за сприяння НГО ЗЕОН та його 
керівника Миколи Мокрика, 
учасники зустрічі спілкувалися 
із «плюшками-печенюшками» і 
кавою- чаєм.

Нині Олексій Козачок успіш-
но працює на культурно-турис-
тичній ниві Здолбунівщини та 
так само активно просуває рід-
ний край цікавими, авторськими 
способами.

ДЕМОБІЛІЗОВАНИЙ БОЄЦЬ ПРО-
ВІВ МАЙСТЕР-КЛАС

ІІК «ЗЕОН»

Міжнародний рух Flying Bag, молодіжним коор-
динатором якого є Софія Орлова, Здолбунівська ра-
йонна бібліотека та громадська організація ЗЕОН,а 
також  за підтримки депутата обласної ради Вла-
дислава Сухляка (заготовки на Квест, призи, солод-
кий стіл) провели чудовий енергійний Квест в сті-
нах бібліотеки. Розробник Квесту Микола Мокрик 
підготував багато зашифрованих завдань. Команда 
учасників КВЕСТУ була сформована із учнів, які 
вивчають польську мову, представляють Здолбунів-
щину у теледебатах, а також зареєстровані в групі 
Flying Bag (Літаючі рюкзачки)  та зняли відео про 

свої рюкзачки.
Переможці отримали у вигляді нагороди шкільне 

приладдя. Як зазначив Микола Орлов:
«В умовах глобалізації діти не повинні відчувати 

кордонів у спілкуванні з однолітками. Тому добре, 
що учні вчать багато іноземних мов. Щодо рюкзаків, 
то вони не мають шкодити здоров’ю дітей, адже за 
рекомендаціями МОЗ їх вага має бути в межах 10% 
від ваги самого школяра».

Депутат облради Владислав Сухляк висловив за-
хоплення розумом і допитливістю дітей, побажав їм 
гарно вчитися та разом із Софією Орловою нагоро-
див потрібним для шкільного життя приладдям.

КВЕСТ ДОЛАЛИ МОЛОДІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ
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Дони, шерифи, лікарі та про-
сті “смертні”(жителі) збирають-
ся кожного четверга ввечері для 
того, щоб вирішити, хто прави-
тиме містом!  “ЗЕлений газОН” 
та ЗЕОН раді оголосити про від-
новлення щотижневої гри в МА-
ФІЮ!

Приємна атмосфера, смачне 
печиво та зацікавлені в розвит-
ку люди – все це стало окрасою 
четвергової вечірньої пори.

Ми із задоволенням готові 

до поповнення наших рядів. Не 
граєте мафію? Нічого, у нас є ще 
багато інших цікавих ігор, тому 
заходьте в гості! Буде весело, 
людно та драйвово, ну точно, як 
завжди.

P.S. незнання правил – не 
звільняє від відповідальності 
візиту до нас. Ми, крім того, що 
класні мафіозі, ще й непогано по-
яснюємо правила :)

Слідкуйте за анонсами і до зу-
стрічі на вулицях “міста”!

МАФІЯ ВИЙШЛА НА ПОЛЮВАННЯ
ЩОЧЕТВЕРГА

Запрошуємо 
в Ігровий Інтелектуальний 

Клуб «ЗЕОН»
Здолбунівська районна бібліо-
тека для дітей та юнацтва
вул. кн. Ольги, 34
тел. 0989918200 та 0932568700

Початок о 18-15

У 2016 році на День міста 
вчергове АЦРМ “ЗЕОН” органі-
зував для здолбунівчан цікавий, 
пізнавальний, захоплюючий 
квест. Для участі зареєструва-
лось 9 команд по 3-4 учасника, 
серед команд було 3 команди, 
які вже не вперше приймають 
участь у квесті та 6 новостворе-
них.

Уперше за останніх 3 роки 
квест був обмежений терито-
рією міського гідропарку, учас-
ники розгадували головоломки, 
загадки, зашифровані листи, 
шукали таємних агентів, від-
кривали валізу з кодом, в якій і 
находились призи. Три коман-
ди, які впорались найшвидше, 
забрали цінні подарунки, а інші 

команди були нагороджені со-
лодкими презентами за участь.

ЗЕОН – законодавець моди 
в інтелектуальних розвагах у 
т.ч КВЕСТАХ в нашому районі. 
Протягом року були неоднора-
зово організовані подібні зма-
гання у м.Здолбунів, с.Буща на 
фестивалі «Бущапапороть».

КВЕСТИ
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Недільного спекотного ве-
чора, коли вся молодь України 
святкувала День молоді, Здолбу-
нів зібрався у незвичному як для 
традиційного святкування місці 
– на території районної бібліо-
теки для дітей та юнацтва. А все 
тому, що тут здолбунівські во-
лонтери представляли яскраву 
ідею відкритого простору “ЗЕ-
лений газОН”. Це лише презен-
тація ідеї того, як це може бути. 
Але попереду ще велика робота 
щодо оснащення, осучаснення 
відкритого простору та нового 
ставлення молоді до того місця, 
де проводиш свій час із друзями. 
Це нова філософія урбанкульту-

ри маленького міста.
Ідея створення такого про-

стору належить ГО “ЗЕОН”, а 
от втілювати її в життя допома-
гають і Національний корпус, 
і відділ культури та туризму 
Здолбунівської РДА, і районний 
будинок культури, і депутати 
міської ради, і просто небайдужі 
здолбунівчани.

Як коментують самі органі-
затори ЗЕленого газОНу ідею 
його створення: “Ми бачимо, як 
молоді люди виходять погуляти 
і не знають куди податися. А тут 
вони зможуть і фільми подиви-
тись, і в мафію пограти, чи про-
сто потусуватися за чашечкою 

кави. Відкритий простій – це 
місце без формальностей, місце 
для знайомств, для спілкуван-
ня, місце, де всі охочі можуть 
долучитись до громадської ді-
яльності міста,  об’єднатись і 
працювати ефективніше. ЗЕле-
ний газОН стане базою органі-
заційних зібрань громадських 
активістів та організацій міста. 
Ми хочемо, щоб тут відбували-
ся цікаві, креативні та користі 
заходи, що будуть вам цікаві. 
Тому долучайтеся, пропонуйте, і 
ми разом спробуємо втілити їх у 
життя.”

НОВИЙ ФОРМАТ ДНЯ МОЛОДІ 
ВІД ЗЕОНУ
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День молоді на ЗЕленому га-
зОНі пройшов у неформальній, 
домашній та затишній обстанов-
ці. На сцені лунали пісні, тан-
цювали молоді колективи. Дуже 
форматні як для такого заходу. 
Відвідувачі ж ЗЕленого газОНу 
мали можливість у цей час не 
просто дивитися на сцену, але й 
зіграти у настільний теніс, дартс, 
позмагатися у арм-реслінгу, роз-
малюватися фарбою чи хною, 
написати побажання для ЗЕле-
ного газОНу чи просто насоло-
дитися відпочинком у тіні дерев 
на зручній лавочці, потягуючи 
мохіто.

До речі, мохіто було від двох 
волонтерів, Ані Кримської та 
Олександри Галій, яке ті самі й 
втілили  у життя: бажання допо-
могти спраглим :) - та отримали 
величезний досвід роботи ба-
ристи й масу позитивних емоцій 
від посмішок відвідувачів та ко-
ментарів на стіні побажань.

Усіх зустрічав чистенький 
газон, вигадливі клумби, ори-
гінальний декор з шухлядок 
старої шафи для бібліотечних 
карток та такі ж зображення на 
стінах. Весь арт-декор на стінах 
належить одній людині, до якої в 
останні дні прийшло натхнення 
і вона розмалювала понівечені 
стіни – Антоніна Колодюк.

Денна концертна програма із 
запальними танцями на будь-
який смак плавно переходила 
у вечірні посиденьки. На сцені 
ставало все менше метушні, лу-
нали душевні пісні від творчо-
го дуету Назара Бондарчука та 
Алли Стригун, від сольного ви-
конавця Віталія, що виконував 
кавери популярних виконавців 
під гітару. Коли сонце сіло за об-
рій, відвідувачі почали вкрива-
тися пледами, склянки з мохіто 
перетворювалися на чай та каву. 
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Спекотне літо – 2017 від ЗЕ-
ОНу

Так неочікувано в кінці лип-
ня у наші здолбунівські краї 
прийшла літня спека. Громад-
ська організація «ЗЕОН», довго 
не думаючи, вирішила прове-
сти традиційну вже для здолбу-
нівчан Водну битву.

Цьогоріч, 21 липня, у Водної 
битви ювілей – 5-й рік поспіль 
жителі Здолбунова об’єднують-
ся з метою мокро та весело про-
вести час на свіжому повітрі. 
І сюрпризом для відвідувачів 
гідропарку стали фарби холі, 
які зробили свято невимовно 
яскравим!

Коментарі відівідувачів:
Олександра Галій: «Сьогодні 

в міському гідропарку відбу-
лась водна битва та холі- фeст. 
Цe було щось нeймовірнe: усe 
кольоровe, грає музика, хто ку-
пається, хто просто обливається 
водою. Особисто я йшла просто 

на холі, надіючись, що залишусь 
сухою. Та, як кажуть, надія вми-
рає останньою :) Алe нe жалкую, 
що, після того, як мeнe занeсли 
у річку, промокла наскрізь. Усe 
стало тільки цікавішe, усі ввійш-
ли в азарт і нe дужe-то й було 
важливо: знаєш ти цю людину 
чи ні – усі просто відривались 

осипаючи один одного фарбою. 
Я дякую ЗЕОНу та ЗEлeному 
газОНу, який дав нам  можли-
вістьповеселитись і організував 
такe свято для здолбунівчан вжe 
вп’яте. Усe було дужe класно! 
Дужe важко eмоції описати сло-
вами)) Ті, хто нe прийшов, зро-
били вeлику помилку ;-)»

ЗДОЛБУНІВ ВИБУХНУВ… 
ВОДОЮ ТА ФАРБАМИ
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Юля Люкшин, одна з волон-
терів-помічників: «Сьогодні я 
побачила, що здолбунівчани 
прагнуть зробити своє життя 
яскравішим! Батьки спочатку 
купували своїм дітям фарбу, а 
потім і собі. А потім почалась 
традиційне обливання водою: 
вода і фарба, фарба і вода – від 
цього подих перехоплювало! 
Важко передати словами той 
стан, коли бачиш, що людям 
сподобалась ідея, вони підхопи-
ли її і кажуть «хочу ще!» 

Цей стан я бачила і в Миколи 
Мокрика, голови ГО «ЗЕОН» та 
організатора цього дійства. Він 
бігав, обсипався та обливався 
нарівні з дітьми. Він - великий 
молодець, що реалізовує те, що 
задумав: «Бачу ціль, не бачу пе-
репон». Для нього своєрідним 

наркотиком є ота радість, яку 
він бачить на обличчях людей, 
коли вони насолоджуються вті-
леними ідеями». 

Це дійсно було драйвово, 
адже люди від малого до велико-
го поринули в атмосферу літньої 
безтурботності. Діти будь-якого 
віку були зайняті. Старші обси-
пались фарбами й обливали все 
навкруги, а малеча скакала на 
безкоштовному батуті та носи-
лась з надувними кульками від 
депутата Владислава Сухляка.  

Святкування не було б на-
стільки яскравим і без допомоги 
Володимира Ковальчука. Саме 
завдяки йому з’явився банер 
«ЗЕлений газОН», на фоні якого 
виходили такі яскраві фото, та 
ціна на холі-фарби була макси-

мально низькою.
Величезна подяка Олексію Ко-

зачку за розробку банеру, афіш 
і взагалі будь-яких друкованих 
матеріалів для проекту ЗЕлений 
газОН. 

Дякуємо Максиму Федорчуку, 
людині, яка професійно виконує 
свою роботу, за яскраві фото.

 Подяка летить магазину «Ме-
блі», що знаходиться у Здолбуно-
ві на вулиці І.Мазепи 9, та «Світ 
дверей»(вул. І. Полуботка 9) за 
матеріальну та фінансову під-
тримку.

А ще свято не вдалось би без 
музичної підтримки Назара Бон-
дарчука, Андрія Шиманського, та 
генератора Юрія Шменделя, що 
забезпечив звучання тієї самої 
музики.
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СПЕЦВИПУСК ПІДГОТОВЛЕНО ЗА ПІДТРИМКИ 
ПОСТІЙНОГО ПАРТНЕРА ТА МЕЦЕНАТА ДОБРИХ 

СПРАВ У М. ЗДОЛБУНІВ, ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ -

 ВОЛОДИМИРА КОВАЛЬЧУКА



Микола Орлов, співзасновник 
ГО «АЦРМ «ЗЕОН»

1.У жовтні 2002 року в полого-
вому відділенні для громадських 
організацій, де і став успішно 
співзасновником ЗЕОНу

2. Вічна молодість, енергія, 
позитив, лідерство

3. Нових проектів, відданих 
учасників і волонтерів, соціаль-
них замовлень від прогресивної 
влади, бути і надалі місцем, куди 
хочеться прийти і з дому, і з ро-
боти.

Віталій Моргун, Центр під-
тримки громадських і культур-
них ініціатив «Тамариск», м.Дні-
про:

1. У 2012  році я замінив 
Миколу Орлова у навчально-оз-
найомчій подорожі  до м. Там-
бов. На цьому заході мені дуже 
багато теплих слів говорили про 
нього, а в 2013 році в рамках 
проекту Центру «Ахалар» я був 
в навчальній поїздці в м. Варша-
ва (Польща), де вже й познайо-
мився нарешті з самим Миколою 
Орловим. 

Після цього в мене з’явилася 
можливість із своєю командою 
приїхати до м. Здолбунів з на-
вчальним візитом у рамках про-
екту Волинського ресурсного 
центру. Там і закріпили співпра-
цю та знайомство. Дуже пам’ят-
ною була зустріч на Вінниччи-
ні, де наша команда дуже тісно 

здружилася із ЗЕОНівцями, з 
того часу наші дороги часто пе-
ретинаються, чому я дуже радий.

2. ЗЕОН- команда однодум-
ців, професіоналів, які люблять 
своє місто та Україну.

3. Бажаю моїм друзям із ЗЕО-
Ну розширення їхньої команди 
та діяльності на всю територію 
України.

Сергій Кондрачук, голова Здол-
бунівської РДА:

1. Чесно кажучи, я вже й не 
пам’ятаю. Але із засновником 
ЗЕОНу Миколою Орловим зна-
йомі достатньо давно. Наша 
співпраця із організацією ста-
ла постійною після створення  
сайту «Здолбунів city». Потім ця 
співпраця тільки розширювала-
ся.

2. Молоді, креативні, дієві, на-
дійні, сучасні.

3. Бажаю не зупинятися, залу-
чати в організацію та до корис-
них справ ще більше молоді, роз-
ширювати нарямки діяльності й 
ніколи ні в чому не розчаровува-
тися!

Анна Моргун, Центр Поді-
лля-Соціум, Вінниця:

1. Мені здається, що знайомі 
вже багато років, хоча насправ-
ді це близько 3-х років тому. Ми 
звернулись до Миколи Орлова з 
проханням допомогти в органі-

заційному розвитку для нашої 
ГО. Були здивовані, як щиро 
ЗЕОН ділиться досвідом та го-
товий допомогти, порадити, під-
тримати. Трохи пізніше ми за-
просили зеонівців до співпраці 
в наш проект, що був пов’язаний 
з навчанням людей поважного 
віку. Раді співпраці з відпові-
дальними людьми, такі команди 
сьогодні рідкість.

 2. Це команда справжніх про-
фесіоналів, відданих справі.

 3. Сердечні побажан-
ня зростання та натхнення, 
віри у власні сили та звер-
шень на розвиток України.  

Загайна Анастасія
1. Із ЗЕОНом, особливо з його 

засновником  Миколою Орло-
вим, я познайомилася у далеко-
му 2012 році. Тоді я, ще будучи 
студенткою Національного уні-
верситету «Острозька академія», 
подалася на програму стажуван-
ня «Студенти для органів міс-
цевого самоврядування», кура-
тором якої був Микола Орлов. 
А потім закрутилося. Успішне 
завершення стажування, а далі 
участь у програмі «Молодь змі-
нить Україну» Благодійного 
фонду ім. Б. Гаврилишина від 
ЗЕОНу, підготовка спільної кни-
ги кращих практик місцевого 
самоврядування, участь у семі-
нарах та тренінгах уже як член 
ЗЕОНу, поїздка на волонтаріат 
до Польщі. 

До 15-річчя ЗЕОНу ми звернулися із проханням до наших друзів, колег, 
партнерів поділитися своїми враженнями, побажаннями і дати відповіді 

на три запитання:
1. Як і коли ваші дороги із ЗЕОНом перетнулися
2. Якими 5 словами можете описати свої враження, емоції від ЗЕОНу
3. Ваші побажання ЗЕОНу.
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То було перше й таке важ-
ливе знайомство з діяльністю 
громадської організації та гро-
мадського сектору в Україні в ці-
лому, що, безперечно, вплинуло 
на мою професійну діяльність у 
подальшому. 

Працюю заступником дирек-
тора Інституту міста у Львові, 
займаюся менеджментом проек-
тів, пошуком грантових коштів 
для покращення якості життя 
мешканців Львова, налагоджен-
ням співпраці між громадськи-
ми організаціями та адміністра-
цією міста, організовую та курую 
всеукраїнські форуми у сфері 
належного врядування, поси-
лення спроможності місцевого 
самоврядування, курую реаліза-
цію проекту «Зміцнення громад 
заради сталого розвитку» за фі-
нансування Європейського Со-
юзу. Завдяки ЗЕОНу отримала 
цінні знання та практичні нави-
чки у сфері місцевого самовря-
дування, роботи органів влади. 
Неодноразово отримувала таку 
потрібну підтримку в пошуках 
можливостей для професійного 
розвитку. Надзвичайно пишаю-
ся, що входжу до ради організа-
ції. За усіма проектами та ідеями 
слідкую дистанційно та регуляр-
но, із задоволенням відгукуюся 
на різноманітні пропозиції, вбо-
ліваю за команду проекту. 

2. Креативна, проривна 
громадська організація, джере-
ло енергії та практичних ідей, 

приклад для наслідування.
3. Бажаю більше перемог і 

менше зрад як для організації в 
цілому, так і для усіх членів, вбо-
лівальників, волонтерів. Сьо-
годні важливо брати активну 
участь у розвитку своєї громади 
через реалізацію різноманітних 
проектів, залучення мешканців, 
молоді до суспільного життя, 
поширювати кращі практики та 
заряджати позитивним активіз-
мом інших. І у вас є для цього 
потрібний досвід, натхнення та 
довгострокове бачення. Бажаю 
постійності та сталості, мисли-
ти стратегічно та пам’ятати, що 
великі цілі досяжні! Дякую вам 
за роботу, підтримку та потуж-
ну енергетику!

Анна Кримська, волонтерка 
та учасниця проекту «Міс Здол-
бунів 2016»

1. Перша моя зустріч з ЗЕО-
Ном сталася, напевно, у 2013-
2014 роках на квесті. Після гри, 
ще не знаючи нічого про орга-
нізацію,  підписалася на групу 
«Здолбунів Сity» й періодично 
заходила та читала новини, че-
кала чогось нового від ЗЕО-
Ну. Брати участь у квесті стало 
звичним, хоча жодного разу не 
виграла. Більш грандіозніша зу-
стріч із зеонівцями відбулася в 
2016 році на конкурсі «Міс Здол-
бунів»: поспілкувавшись та діз-
навшись про ЗЕОН, я захотіла 
стати членом їхньої команди та 

робити щось неймовірне, щось 
круте. І ось уже в 2017 році я «за-
кохалася» в «ЗЕлений_газОН», 
організатором якого був ЗЕОН.

2. Пристрасть: ти закохуєшся 
у всі ЗЕОНівські проекти і пла-
чеш, коли вони закінчуються.

 Заразливість: ти хочеш роз-
повідати й розповідати про про-
екти людям, хочеш, щоб вони 
долучилися та розповіли іншим.

Задоволення: ти млієш від по-
баченої роботи, яку пророблено 
під час будь-якого проекту.

Радість: ти радієш від того, 
що місто просувається вперед, 
не стоїть на місці, й у цьому ве-
лика заслуга саме ЗЕОНу.

Інтерес: тобі завжди цікаво, 
що може перевершити попе-
редню роботу ЗЕОНівців, але 
вони вигадують і дивують.

3. Дорогий мій ЗЕОН, ми з 
тобою майже однолітки, тому я, 
як ніхто, знаю, що тобі потрібно, 
і хочу побажати хороших лю-
дей на твоєму шляху, щоб твоя 
дружня команда щороку збіль-
шувалася й наповнювалася тіль-
ки хорошими людьми, менше 
невдач, але якщо вони й трапля-
ються, то будемо долати їх ра-
зом, більше божевільних ідей та 
сил на їхню реалізацію, ну і, зви-
чайно, щоб у тебе річниць було 
в десятки більше разів. ЗЕОН 
як улюблена книга, яка ніколи 
не набридне та яку можна пере-
читувати безліч разів, кожного 
разу вичитуючи щось нове.
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