Кожна краплина має значення
Воду споконвіків вважають джерелом усього живого, вона є носієм життя.
Людина без води може прожити не більше 5-6 діб. Різноманітна і щедра,
беззахисна і сильна, вода змінювала і змінює обличчя нашої планети. То тече
в річках і океанах, то парою піднімається в хмари, то покриває водойми
льодом. Однак на сьогоднішній день майже 1/6 населення планети не має
доступу до якісної питної води. Щодня від цієї проблеми у світі помирає
близько 5 тисяч людей, з яких більша половина – діти. За спостереженнями
ВООЗ, 25 відсотків захворювань в Україні викликані неякісною питною
водою. Тому управління водними ресурсами та їхній захист стали вимогою
часу. Програма розвитку ООН та компанія «Кока-кола Україна» (за
підтримки ТМ «ВonAqua») уже четвертий рік спільно впроваджують в
Україні проект «Кожна краплина має значення». За словами координатора
цього проекту Тетяни Кудіної, метою його проведення є відновлення та
захист природних джерел води, сприяння самоорганізації громади через
спільні дії, а також підвищення обізнаності молоді щодо збереження та
захисту природних водних ресурсів навколишнього середовища. До речі,
проект розроблений як регіональна ініціатива партнерства в країнах Європи
та СНД. Був розпочатий у 2007 році з пілотних проектів у Туреччині,
Хорватії, Румунії, Казахстані та ще у шести країнах, що межують з Чорним
морем.
Журналісти газети «Рідна земля» разом з іншими колегами-журналістами
взяли участь у прес-турі «Кожна краплина має значення», який відбувся в
Івано-Франківську 29 травня. В Україні впровадження проекту «Кожна
краплина має значення» протягом двох останніх років відбувалось за
багатьма напрямками. Насамперед проводились тренінги для вчителів шкіл
та для учнів на теми раціонального використання водних ресурсів, а також
навчання місцевих громад щодо впровадження сталого розвитку через
відновлення природних водних джерел. Для підвищення ефективності
просвітницької роботи виготовлено вуличні білборди та фільм про проект. А
ще підтримано реалізацію 10 проектів громад по відновленню природних
джерел по Україні. Проведено навчальний тур шкільних громад-переможців
проекту «Кожна краплина має значення» до м. Києва. Про це розповіла
координатор проекту Тетяна Кудіна на початку нашого прес-туру, під час
прес-конференції, що відбулась в офісі ГО «Центр муніципального та
регіонального розвитку – ресурсний центр». Начальник управління
економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради п. Богдан Білик поділився досвідом як привернути
увагу громадськості міста до проблем обмеженості водних ресурсів. Також
присутні на прес-конференції переглянули відео про проект «Кожна
краплина має значення», фільм про виробництво питної води «ВonAqua» та
фільм «Джерело життя».
Відтак учасники прес-туру побували на урочистому відкритті відновленого
джерела в парку ім. Т.Г. Шевченка. Тієї спекотної травневої днини всі

бажаючі втамовували спрагу прохолодною джерельною водою. Учні
загальноосвітньої школи-ліцею №23 підготували святковий концерт про
воду. На відкритті були присутні представники місцевої влади, які
підтримали таку важливу справу як відновлення джерела в парку. Адже
вранці багато людей з прилеглих будинків приходять сюди для ранкової
пробіжки. Вдень багато пенсіонерів, молодих матерів та дітей також
полюбляють проводити свій вільний час у парку. Тому вкрай необхідно було
захистити джерело від забруднення, розчистити територію навколо нього,
відремонтувати альтанку. До речі, проект по відновленню джерела
здійснювався спільно Івано-Франківською міською радою, ГО «Здорова
дитина» та проектом «Кожна краплина має значення» .Загальна вартість
проекту по відновленню джерела становила 206 тис.грн., в тому числі 93 тис.
грн. становив внесок проекту «Кожна краплина має значення», 93 тис. грн. –
міської ради та 20 тис. грн. – внесок членів організації громади. За словами
менеджера ГО «Центр муніципального та регіонального розвитку –
ресурсний центр» Олега Федоришина, успішна реалізація проекту по
відновленню джерела в міському парку показала, що спільні зусилля членів
громади та належне використання наявних коштів може значно покращити
умови життя та вирішити місцеві проблеми.
Відвідування природно-математичного ліцею м. Івано-Франківська стало
завершальним етапом нашого прес-туру. Відрадно, що активісти цього
навчального закладу реалізували інформаційну кампанію «Кожна краплина
має значення». В рамках цієї кампанії організовано фотовиставку «Вода –
джерело життя», на якій розміщено роботи ліцеїстів, створено переносну
банерну експозицію, над умивальниками в ліцеї розміщено написи «Бережіть
воду», проведено рейд «Чиста Набережна» із залученням громадськості та
шкіл міста до проблеми забруднення берегів річок. Соціальний педагог
природничо-математичного ліцею Наталія Багацька ознайомила нас із
фотовиставкою «Вода – джерело життя» та виставкою плакатів «З краплини
до океану». Ліцеїсти інсценізували казку про воду «Краплина Іта», а ще всім
присутнім подарували книжку «Водичка-мандрівничка», написану вчителями
та учнями ліцею.
Потрібно сказати, що Громадська організація «Центр муніципального та
регіонального розвитку – ресурсний центр» бере активну участь у проекті
«Кожна краплина має значення» та реалізовує проект «Підвищення рівня
обізнаності мешканців міста Івано-Франківськ у питанні раціонального
поводження з водними ресурсами». В рамках інформаційної кампанії
проведено тренінг з вчителями шкіл міста, які викладають предмет сталого
розвитку на тему «Дітям про воду». Розроблено та випущено щомісячний
бюлетень «Здоров'я річки – здоров'я людини», видано буклет «Народні
традиції, пов’язані з водою», виготовлено листівки до Всесвітнього дня води,
проведено молодіжну толоку по прибиранню берегів рік і водойм міста від
сміття.

Тож після участі в прес-турі ми ще раз пересвідчились, що вода – це
життя! І зберігаючи маленьку краплинку води, ми оберігаємо найдорожчий
дар у світі – життя!

