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У Рівному на відновлення джерела витратили 240 тисяч гривень
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У Рівному в районі Боярки в рамках проекту ПРООН під назвою "Кожна краплина
має значення" та за підтримки місцевої влади і громади відбулося відкриття
відновленого джерела.
Ініціатори розповіли, що воно тут вже багато років, втім було занедбане і замулене.
Ірина Курченко, голова ГО "Екодім":
- Ми вирішили це замулене джерело відновити. Пройшли ремонтні роботи. Ми вирішили
навіть питання підтоплення.
Наше місто долучилося до учасників проекту ПРООН "Кожна краплина має значення" у
2011 році. Рівне стало одним із семи міст, в якому реалізується ця програма. До цього часу
проект орієнтувався на сільську місцевість. Зокрема, в Україні нині відновлено 14
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джерел.
Тетяна Кудіна, спеціаліст з координування проектів ООН:
- Які джерела відновлювати вирішувала міська громада разом із владою. Це місце вони
вибрали із своїх певних міркувань.
Необхідність такого джерела саме тут, місцева влада пояснила його вдалим
знаходженням.
Андрій Грещук, секретар Рівненської міської ради:
- Створення таких джерел є необхідністю. Це буде чудове місце відпочинку і для дітей і
для дорослих.
Загальна вартість проекту відновлення джерела склала 240 тисяч гривень, з яких 108 –
внесок ПРООН, 24 тисячі назбирала громада та 108 тисяч надійшло від Рівненської
міської ради.
Ремонтні роботи розпочалися ще у вересні. Силами шкільної громади Рівненської школиліцею №19 та ЗОШ №27 розробили дизайн ландшафту навколо джерела.
Анна Ткачук, учениця 11 класу:
- Ми просто проводили культурні програми, розповідали про джерело та шукали
спонсорів.
Цей відновлений струмок на Рівненщині - лише початок. За словами організаторів, у
планах відновити ще не одне джерело.

ДЖЕРЕЛО: http://old.briz.if.ua/index.php?nid=16829&tid=0 та
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На Долинщині відновлюють цілющі джерела
У місті Долині у приозерному парковому районі «Зона» в рамках спільного
проекту муніципальної програми врядування та сталого розвитку ПРООН і
компанії «Кока-Кола Україна» (торгова марка «BonAqua») «Кожна краплина
має значення» урочисто відкрили й освятили відновлене джерело повідомляє www.briz.if.ua з посиланням на газету «Галичина».
Цього року в форматі проектів, відібраних шляхом конкурсу, провадиться відновлення
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шести природних джерел у кількох містах України: Долині, Новограді-Волинському,
Львові, Івано-Франківську, Рівному й Тульчині....
— У міському парку це джерело — друге, а загалом — уже третє в місті, яке ми
відновили й облаштували, — каже міський голова Долини Володимир Гаразд. — Коли ми
дізналися про оголошений конкурс, то відразу подали і наш проект. і перемогли.
Символічно, що урочисте відкриття відбулося саме сьогодні, у День місцевого
самоврядування. Адже відновлення джерел відбувалося за активної участі громади. Бо
не лише автори проекту, а й молодь, школярі зробили великий внесок у добру справу і
підготовку свята — відновлення джерела. Передусім велика заслуга громадської
організації «Центр підтримки та розвитку реформ», яку вже впродовж чотирьох років
очолює Сергій Гаргат і з якою у нас найбільше спільних міських проектів і т. д. Тож
вдячний і їм, і працівникам апарату міськради та комунального підприємства, і
депутатам міської ради та ін. і просто волонтерам — таким, як професійний
ландшафтник Руслана Гаврилків. Кажуть, що в цьому районі, який колись називали
«Зона», давно було сім цілющих джерел. Вода з них надходила в стару частину міста
дубовим водогоном. Наразі ми віднайшли п’ять, з яких два вже відновили. До речі,
озеро також напувається чистими природними джерелами.
ѕЗа інформацією місцевого координатора проекту Сергія Гаргата, роботи з відновлення
природного джерела у парковій зоні міста почали у вересні цього року. Загальна
вартість проекту становила 173 тис. 818 грн. Свій внесок, за умовами конкурсу,
зробили ПРООН /МПВСР та компанія «Кока-Кола», Долинська міська рада, ГО «Центр
підтримки та розвитку реформ» і Долинська спеціалізована школа-інтернат. А чин
освячення цілющої води здійснив настоятель монастиря Преображення Господнього
УГКЦ отців василіян, що на Ясній Горі в селі Гошеві, о. Дам’ян Кастран.
Ігор ЛАЗОРИШИН, журналіст, газета «»Галичина

ДЖЕРЕЛО: http://rada.dolyna.info/novyny/dzherelo-u-miskomu-parku-vidkryly/
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Урочисте відкриття джерела
Якщо зберіг батьківську пісню,
дерев десятки посадив і вичистив
криничку в лісі – то не даремно
в світі жив.
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7 грудня відбулося урочисте відкриття джерела, що в міському парку поблизу кафе «Вітерець» в
рамках проекту «Кожна краплина має значення» за ініціативи Громадської організації «Центр
підтримки та розвитку реформ» спільно з Долинською спеціалізованою школою-інтернатом .

Долина, яка має тисячолітню історію, завжди потребувала води.
В давнину, коли люди жили в старій частині міста, з водою була проблема. Ось чому кілька століть тому
тут зробили цей величний став, призначення якого було слугувати резервом для водопостачання міста і
салін. Кажуть, що напувають озеро водою 7 джерел. Тож сьогодні місцева влада охоче намагається
відновити всі ці джерела, які виконують таку корисну функцію – дають місту воду. За підтримки ПРООН та
компанії «Кока-кола» наше місто отримало шанс відновити два джерела. Громада Долини разом з
керівництвом міста пильно стежили за проходженням всіх робіт та думали-гадали: ну коли ж відкриття? Усі,
хто причетний до такого проекту, доклали великих зусиль, щоб джерело в парку набуло красивого вигляду та
щоб довго-довго напувало людей цілющою водою.
Ще з вересня почалися основні роботи – навчання на спеціальних семінарах учнів, збір коштів у громади та
виконання основних робіт щодо ремонту й дизайну. Небайдужі люди підтримували цей проект, допомагали та
пильно стежили за процесом. І ось, нарешті, у середу, джерело офіційно відкрите. Учні школи-інтернату
разом з педагогічним колективом підготували цікаву урочисту частину. А розпочалося все з цікавого танцю
старшокласників, які не злякалися холоду та чудово виступили на пірсі озера. Настоятель монастиря, що на
Ясній горі села Гошева о. Дам’ян попросив Божого благословення і освятив джерельну воду, щоб вона була
цілющою та лікувала від усяких недуг . Спочатку він розповів притчу, а потім поблагословив усіх, хто
приклався до цієї доброї справи. Ведуча, учениця 11 класу Христина Зелінська чудово вела програму. Їй
допомагали й інші учасники дійства – учні школи-інтернату, які змусили усіх присутніх з захопленням
спостерігати за церемонією відкриття. Музичними дарунками потішили лауреат всеукраїнських конкурсів
«Прикарпатські передзвони», «Сонячна перлина» Галина Курус, Мирослава Ружевич та квартет школи. З
цікавістю спостерігали глядачі за театральною постановкою учнів 7 та 4 класів «Шлях до джерела» під
керівництвом Ніни Мелешко, розповівши про цінність живої води.

Міський голова Долини Володимир Гаразд подякував усім, хто
долучився до реалізації проекту, а також поділився планами на майбутнє: «Тепер я можу з впевненістю
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сказати, що кожна краплина має значення, адже благоустрій цього джерела складався із краплинки праці
кожної людини, яка допомагала протягом всього процесу реалізації. Я хотів би подякувати всім, хто брав
участь у проекті: директору Громадської організації «Центр підтримки та розвитку реформ» Сергію Гаргату,
підприємцям, особливо Петру Корбуту, волонтерам, зокрема Руслані Гаврилків, муніципальній програмі
врядування та сталого розвитку, а також педагогічному колективу спеціалізованої школи інтернату та учням,
які приклали чимало зусиль, щоб організувати це свято». Привітали долинян зі святом представники
ПРООН Вікторія Кравчук та Оля Осауленко.
«Організація об’єднаних націй турбується про воду, а як відомо, якість питної води в нашій країні дуже
низька. Тому Україна на саміті ООН взяла на себе зобов’язання значно покращити якість питної води.
Проект «Кожна краплина має значення» займається покращенням води і друга фаза його направлена саме
на відновлення джерел та навчання дітей раціональному ставленню до водних ресурсів», – каже Вікторія. «Я
хочу подякувати всім, хто брав участь у програмі, а найбільше дякую дітям за їхнє бажання та активність.
Бажаю вам успіхів і віри у власні сили», – сказала у вітальному слові Оля. Усі задоволені результатом і з
цікавістю спостерігали за дійством. Учні школи-інтернату готувалися до відкриття джерела протягом
місяця. Самі шили костюми, відшліфовували неточності та з вірою в успіх з нетерпінням чекали відкриття.
Це джерело, вважають діти, найкраще у районі, адже тут присутня їхня праця, це джерело сповнене любові,
добра, дитячих мрій та дитячої довіри, тож сподіваємося, що усі бережливо ставитимуться до цього
прекрасного осередку води.

«Зараз відчуваю хвилювання, вдячність і своєрідне
захоплення нашим педагогічним і учнівським колективом. Вдячна всім небайдужим, які долучилися –
Сергію Гаргату за те, що він допоміг реалізувати даний проект та багато чого нас навчив, вдячна міській
раді, отцю Дам’яну. Вдячна всім, хто прийшов нас підтримати. Повірте, поодинці ми нічого не варті, але коли
ми разом, то можна досягти великих результатів. Головне вірити і досягати мети. Я вважаю, що всі
роботи по відновленню джерела виконані на 98%, адже на всі 100 ніхто не зможе виконати, окрім
Господа Бога. Захоплююся учнями школи. Діти наші – бездоганні! Незважаючи на карантин у школі, на
велику кількість хворих, вони не побоялися поганої погоди – прийшли і виступили. Тому найкраще, що
може бути в проекті, це діти. І це джерело відкрили на благо добра», - говорить заступник директора
школи-інтернату Алла Шевченко. «Справді, я дуже радий, що сьогодні ми маємо нагоду святкувати відкриття
джерела, адже цей проект кілька місяців тримав унеспокої всіх учасників. Дуже переживав за всі поточні
роботи, щоб до дати відкриття все встигли зробити. Інколи щось виходило добре, а щось не дуже, але ми
допомагали один одному і сьогодні ви бачите чудове джерело, яке не одне десятиліття милуватиме людське
око, а головне, напуватиме цілющою водою», - ділиться враженнями директор ГО «Центр підтримки та
розвитку реформ» Сергій Гаргат. Люди, які просто прийшли подивитися на це дійство, дуже задоволені
побаченим: «Мені сподобалася церемонія відкриття, радувало, як діти і дорослі відповідально ставилися
до цього проекту. А саме джерело надзвичайно красиве. Цей захоплюючий дизайн приваблює
перехожих ще здалеку. Дуже зручно набирати воду, а також приємно посидіти на лавочці, слухаючи дзюркіт
води.
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Я радий, що наше місто виграло такий проект і сподіваюся, що джерело у приміському гаю буде не
менш привабливим», – говорить пан Євген. Колись занедбане місце, звідки невпинно лилася вода, тепер
набуло нового образу. Привертає увагу кожна деталь дизайну, одні елементи чудово поєднуються з іншими,
а чорний лелека, який оберігає джерело, завжди вабитиме місцевих жителів та туристів скуштувати
кришталево чистої води, яка насичуватиме енергією весь організм та зцілюватиме кожну клітину окремо.
Долинська спеціалізована школа-інтернат чудово впоралася із поставленим завданням, вони сумлінно
виконували задумане і вперто досягали цілі. Останні кілька місяців у школі постійно лунало слово «джерело»
та реалізовувалися нові ідеї. З задоволенням проводили учні різні конкурси, обговорювали результати та
зразу ж планували наступні дії. Тепер, коли їхня праця доведена до кінця, вони з гордістю розповідатимуть
друзям, знайомим, а в майбутньому і своїм дітям про цей цікавий проект та з впевненістю говоритимуть:
«Тут є частинка мене».
щотижневик “Добра справа”

ДЖЕРЕЛО: http://rada.dolyna.info/novyny/dzherelo-skoro-nabude-novohovyhlyadu/
Головна » Новини міста » Ще два джерела в місті набудуть нового вигляду
28.11.2011

Ще два джерела в місті набудуть нового вигляду

В рамках проекту «Кожна краплина має значення» в місті Долина
ведуться роботи по відновленню двох джерел – у приміському гаю (в районі школи №7) та в міському парку. І з
кожним днем ці осередки води стають кращими і привабливішими. Вже зовсім скоро у нашому парку буде
урочисте відкриття джерела. А от у зоні за колишньою бавовняно-прядильною фабрикою робота ще триває.
Так як люди, прогулюючись біля озера, що в парку, можуть спостерігати за процесом реалізації проекту,
бачити, що вже виконано, а що ні, то у приміському гаю мало хто знає, як все це відбувається насправді. От я і
вирішила прийти і подивитися, що там робиться. За короткий проміжок часу робоча група на чолі з Василем
Чопиком уже багато встигла зробити, адже, пригадуючи, яким джерело було до початку проекту і яким воно є
зараз – то справді, воно набуло нового вигляду. Наближаючись до місця витоку води, то зразу можна
зрозуміти, що тут робота йде повним ходом: трактори гудуть, вогонь горить, доріжки кладуться і чути, як щось
активно обговорюють робітники. А обговорюють вони дизайн, намагаються зробити все так, щоб людям було
якомога зручніше набирати воду, щоб старі і малі мали нагоду відпочити від рутинної роботи, сидячи на
зручній лавочці біля джерела, чи, просто, зупинитись і зробити ковток джерельної води, проходячи повз. Це
дуже важливо для всіх, щоб вони мали нагоду, релаксуючи, спостерігати за тим, як біжить-дзюркоче чиста,
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немов кришталь, вода, відчувати, як організм наповнюється енергією, силою та натхненням. Деякі люди, які
бачать і чують все, що відбувається у цій зоні, не можуть зрозуміти: для чого воно? Одні думають, що це хтось
приватизовує ділянку, інші – що все розкрадають. Хочу всіх заспокоїти: це не так! Уже повідомлялося у
попередніх номерах газети, що Громадська організація «Центр підтримки та розвитку реформ» спільно з
Долинською спеціалізованою школою-інтернатом та Долинською загальноосвітньою школою №7 ініціювали
відновлення двох джерел. От тому, на благо суспільства, зокрема у приміському гаю, вдихають нове життя в
забуте джерело для того, щоб усі бажаючі могли пити цю смачну та корисну воду. Керівник проекту Сергій
Гаргат задоволений роботою: «Усе відбувається за планом. Основна робота майже зроблена, зараз
прокладають доріжку до води, залишився ще дизайн самого джерела і території. Я думаю, що ми встигнемо
відкрити джерело вчасно». Ми також на це надіємося, адже вже не терпиться побачити результат. Я пам’ятаю,
як в дитинстві часто з родиною відпочивали поблизу джерела та втамовували спрагу у спекотні дні. Так
хочеться, щоб це джерело набуло незвично красивого вигляду, щоб усі могли милуватися охайною
територією і насолоджуватися смачною водою. А також вірю, що відпочиваючі будуть відноситися
належним чином до води, не засмічувати її, не руйнувати дизайн для того, щоб воно через багато-багато
років милувало погляд своєю чарівністю.
щотижневик «Добра справа»
ДЖЕРЕЛО: http://www.rubizhne.lg.ua/pages/p706

Праздник воды в «Барвинке»
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На современном этапе назрела необходимость во весь голос заявить о проблемах сохранения
водных ресурсов на Земле. Годы с 2005 по 2015 объявлены десятилетием «Вода для жизни».
В рамках проходящей в городе Рубежное кампании «Краплина до краплини – майбутнє для
людини» в дошкольном учреждении № 3 «Барвинок» прошел детский праздник «Реки, речки и
моря на Земле текут не зря», на котором присутствовали начальник отдела местных инициатив
исполкома И.В. Божич, главный специалист этого отдела И.А. Целухина, начальник управления
образования Т.И. Костяникова, методист городского методического кабинета Л.В. Назарова,
заведующие и методисты дошкольных учреждений города.
Воспитанники старших групп ДОУ №№ 2, 3 совершили увлекательное путешествиевелопробег вместе с главной героиней праздника – Каплей воды. Ребята останавливались на
разных станциях, где через игры, загадки, опыты узнавали о разных свойствах воды.
На станции «Географическая» бывалый Капитан (воспитатель О.Н. Клопова) рассказал детям
о морях и океанах, реках и озерах. Малыши играли, соревновались в морской регате и даже
попробовали
на
вкус
настоящую
морскую
воду.
Синоптик
(воспитатель
Н.В.Карпенко)
на
одноименной
станции
познакомила
путешественников с прогнозом погоды, загадывала загадки о дожде, снеге, граде. А дети, в
свою очередь, порадовали знанием множества народных примет, связанных с водой.
На станции «Научная» ребят ожидал умный Ученый (воспитатель Н.Н. Кунченко). Он удивил
всех интересными опытами с превращениями воды, проверил знания участников в играх «Вода –
не
вода»,
«Умные
человечки».
О том, что вода бывает опасной, детям напомнил Спасатель (воспитатель Л.И. Третьякова) на
станции «Безопасная». Рассматривая проблемные ситуации, думая и рассуждая, ребята
сформулировали правила поведения, которые нужно соблюдать, чтобы вода из друга не
превратилась в опасного врага. Затем команды провели тренировку спасателей. И хоть спасали
«утопающих»
понарошку,
сноровку
и
смелость
показали
настоящую.
Красоту водной стихии, выраженную в картинах знаменитых живописцев, раскрыл перед
участниками праздника Художник (воспитатель Л.А.Гурова). На станции «Художественная»
дошкольники с увлечением рисовали картины на асфальте с помощью струек воды,
практиковались
в
«водяных»
техниках
–
акварели,
акватипии.
Бережливая Хозяюшка (воспитатель А.В. Гузенко), встретившая ребят на станции
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«Экономическая», призвала их задуматься о том, как беречь воду в своем доме. Дети узнали и
запомнили «Правила хорошего хозяина» и обещали обязательно рассказать о них родителям.
На станции «Экологическая» дошкольников ждала непростая, но нужная работа: очистить
«озеро» (надувной бассейн) от мусора. С этим делом они справились отлично. А хозяин станции
Эколог (воспитатель Т.И. Криволапова), напомнил детям, как вести себя у водоемов, чтобы не
загрязнять их. Участники узнали, как можно очистить питьевую воду, и попробовали самую
чистую
и
целебную
воду
–
минеральную.
На всех станциях с музыкальными номерами выступали девочки-«капельки» под руководством
С.В.
Януш
и
В.Н.
Стариковой.
Так, в игровой форме, дошкольники постигали главную идею, которая стала лейтмотивом всего
праздника: воды на Земле мало, ее нужно экономно использовать и не загрязнять.
И.В.Божич вручила маленьким участникам экологического велопробега подарки. А
кульминацией праздника стали взлетевшие в небо воздушные шары. Довольны остались и дети,
и взрослые.
Джерело: ПРООН и"Кока-кола" поддержали проект Рубежного

http://chaspik.pp.ua/region/33462proon-ikoka-kola-podderzhali-proekt-rubezhnogo

ПРООН и"Кока-кола" поддержали проект Рубежного
Опубликовано Владимир в Чт, 2011-04-21 19:19

Версия для печати

В Рубежное прошел учебный семинар для учителей школ
«Рациональное отношение к водным ресурсам». Это
образовательное мероприятие – одно из цикла городской
образовательной кампании «Краплина до краплини майбутнє для людини». В рамках глобального проекта ПРООН и кампании «Кокаккола» среди городов- партнеров ПРООН/МПУУР был объявлен конкурс на участие
во втором этапе проекта «Кожна краплина має значення». Цель этого проекта –
поддержка ответственного отношения к водным ресурсам.
Отдел местных инициатив совместно с управлением образования и управлением культуры
Рубежанского городского совета разработали проект «Краплина до краплини - майбутнє для
людини», который стал одним из победителей конкурса и получил поддержку ПРООН и
кампании «Кока-кола». Среди запланированных мероприятий следует отметить
экологическую игру- исследование «Вода! Как много в этом звуке», детский праздник
«Реки, речки и моря на земле текут не зря!», региональную научно-практическую
конференцию, которая пройдёт в ближайшее время. В ходе учебного семинара уителя школ
города не только познакомились с методикой проведения учебной и воспитательной работы
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в сфере образования для устойчивого развития, но и разработали ряд школьных проектов.
Семинар был подготовлен и проведен Всеукраинской благотворительной организацией
«Учителя за демократию и партнерство» (руководитель Игорь Сущенко, тренер Людмила
Пилипчатина). В работе семинара приняли участие координатор проекта Программы
развития ООН «Кожна краплина має значення» Татьяна Кудина, руководитель и менеджер
проекта ПРООН «Муниципальная программа управления и устойчивого развития» Ирина
Скалий и Елена Урсу, которые во время встречи с городским головой Константином
Козюбердой выразили благодарность г.Рубежное за активное сотрудничество с Программой
развития ООН и обсудили перспективные планы на ближайшие два года. Обновлено (
21.04.2011 14:30 )
Другое в разделе:

Джерело: http://rada.dolyna.info/novyny/olya-osaulenko-dolyna-meni-duzhe-spodobalasya-osoblyvo-park/
Головна » Новини міста » Оля Осауленко: “Місто Долина мені дуже сподобалось, особливо міський парк”
21.10.2011

Оля Осауленко: “Місто Долина мені дуже
сподобалось, особливо міський парк”
Наш гість сьогодні – спеціаліст з місцевого розвитку проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та
сталого трозвитку», Ольга Осауленко.
- Розкажіть трішки про себе.
- Мене звати Осауленко Ольга. Я працюю в проекті ПРООН в Україні, який має назву “Муніципальна
програма врядування та сталого розвитку”.
- Яка мета Вашого приїзду в Долину?
- В Долину ми приїхали для того, щоб провести навчальний семінар для учнів школи №7 та школи –
інтернат на тему “Відповідальне ставлення до водних ресурсів” в рамках проекту “Кожна краплина має
значення ”.
- Опишіть, будь ласка, проект “Кожна краплина має значення ”.
- «Кожна краплина має значення» – це спільний проект Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та
компанії Кока-Кола. Він розпочинався з пілотних ініціатив в Туреччині, Хорватії, Румунії та інших країнах
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Причорноморського регіону. В Україні реалізація проекту розпочалася з 2009 року. Його метою є виховати
відповідальне ставлення до водних ресурсів та долучитися до їх збереження. У 2011 році проект ПРООН
«Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» реалізує проект “Кожна краплина має значення” за
підтримки торговельної марки “BonAqua”.
- Для чого проводився такий семінар у Долині?
- В місті Долина навчальний семінар на тему «Відповідальне ставлення до водних ресурсів» проводився для
учнів школи №7 та школи- інтернат. В Долині в рамках проекту відновлюються два природні джерела.
Одне розміщене в міському парку, а друге – в приміському гаю. Особливістю реалізації проекту «Кожна
краплина має значення» є те, що він здійснюється спільно зі шкільною громадою. Тобто діти також
долучаються до його реалізації. Вони проходять навчання, під час якого знайомляться з питанням
важливості водних ресурсів та приходять до висновку, що кожний з них окремо може докласти зусиль до їх
збереження для наступних поколінь. Також діти візьмуть участь в офіційному відкритті природних джерел,
які відновлювались в місті в рамках проекту.
- Чи проводився такий семінар в інших містах?
- Так, семінар для учнів проводиться також в містах Новоград-Волинський, Івано-Франківськ, Рівне та
Тульчин, які також є учасниками проекту “Кожна краплина має значення ” та реалізують проекти по
відновленню природних джерел.
- Що Ви можете сказати про наш семінар в порівнянні з іншими?
- Тренінг дуже цікавий, плідно проходив, оскільки всі діти були надзвичайно розумними, активними, творчими
особистостями. Маю надію, що відкриття джерел також буде яскравим. І за результатами відкриття джерел
та навчання діти виграють поїздку до Києва.
- Що Ви можете побажати учасникам проекту?
- Я бажаю їм, щоб вони залишалися такими ж творчими та відкритими особистостями. Бажаю, щоб їхні
мрії та плани збулися і завжди по життю, щоб у них все вдавалося.
- Ви приїхали в Долину вперше, що Ви можете сказати про наше місто? Які у Вас враження?
- Місто мені дуже сподобалося, особливо парк. Також привернуло мою увагу те, що всі лампочки в
місті замінено на енергозберігаючі. Мешканці міста дуже відкриті, приємні люди.
щотижневик “Добра справа

ДЖЕРЕЛО: http://pravda.if.ua/news-8880.html
Новини

Сьогодні: 24 Січня 2012, 12:09
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Суспільство

«Кожна краплина має значення»
10 вересня 2009р в селі Бринь Івано-Франківської області відбудеться відкриття першого джерела,
відновленого в рамках міжнародного проекту «Кожна краплина має значення».
Загальна вартість робіт по відновленні джерела становить 47 500 грн. Внесок проекту «Кожна
краплина має зазначення» склав 23 750 грн. В рамках проекту громада облаштувала басейн,
проклала трубопровід до каплички, влаштувала водовідведення та впорядкувала територію.
«Кожна краплина має значення» - це проект, покликаний сприяти плеканню відповідального
ставлення до води шляхом запровадження різних програм та ініціатив. В Україні «Кожна краплина
має значення» є спільним проектом Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та
компанії «Кока-Кола» в Україні (за підтримки TMBonAqua).
У проекті беруть участь громади з 12 областей України, в т.ч. з Івано-Франківської області громадська організація "Асоціація соціально-економічного розвитку села Бринь" Галицького району.
Метою цього українського проекту є відновити і захистити природні джерела, підтримати
відповідальне управління водними ресурсами, а також створити довкола них зони відпочинку,
активно залучаючи місцеві громади. Організатори «Кожна краплина має значення» насамперед
прагнуть сприяти розвиткові екологічної культури, доносячи інформацію про збереження та захист
довкілля до громадськості.
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