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Минулого тижня Україна відзначила дві важливі дати: 5 грудня світова спільнота
відзначала День волонтера, а
6 грудня
Україна вшановувала свої Збройні Сили.

У 1985 -му році Генеральна Асамблея ООН на 40-вій сесії у спеціальній резолюції
запропонувала урядам відзначати
5 грудня
як «Міжнародний день волонтерів».

6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову про створення Збройних
Сил. А з 1993 року цей день офіційно вважають Днем Збройних Сил України.

У ВНТУ відбулася низка заходів, приурочених до цих важливих дат:

- благодійний аукціон для потреб АТО до Дня волонтера підчас конкурсу "Містер Шарм
ВНТУ 2017";

- виставка «Погляд АТО – 1000 облич», яка була розгорнута в обласній філармонії
концертної зали «Плеяда» та в другому навчальному корпусі ВНТУ, яка і досі триває;

- благодійний ярмарок на потреби бійців АТО та на будівництво пам'ятника загиблим
студентам та випускникам ВНТУ;

- збір допомоги захисникам України в зоні АТО та дітям в дитячих будинках та
школах-інтернатах в зоні АТО.

- зустріч студентів та викладачів з учасниками бойових дій та волонтерами;
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- відвідування бійців, які знаходяться на лікуванні у Військовому шпиталі м. Вінниці;

- покладання квітів до пам'ятника Героям АТО та меморіальних дошок.

Сьогодні, у важкий час війни, коли наші воїни гинуть на Сході України, віддаючи власне
життя за те, щоб ми могли мирно жити тут, на вільній від загарбників території, поняття
«воїн» і «волонтер» міцно переплелися. Україна гуртується, щоб подолати ворога.
Волонтери багато роблять для підтримки наших воїнів, і до волонтерської роботи, до
благодійництва долучається все ширше коло патріотів.

Тож, 5 грудня на конкурсі «Містер Шарм ВНТУ» відбувся благодійний аукціон, а виручені
на аукціоні кошти підуть на допомогу воїнам АТО та на спорудження пам’ятника
студентам і випускникам ВНТУ, які загинули, захищаючи Вітчизну у визвольній війні з
російським агресором. На аукціоні вдалося зібрати 1425 грн.

А в холі 2-го корпусу до Дня Збройних Сил України встановлено виставку Леоніда
Шрайбікуса «Погляд АТО – 1000 облич», яка була розгорнута в обласній філармонії
"Плеяда", а зараз демонструється в другому навчальному корпусі ВНТУ.
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На виставці Леоніда Шрайбікуса «Погляд АТО – 1000 облич»

Як коментує автор свої світлини, яких планується виготовити 1000, виставка
зорієнтована на вшанування воїнів, які повернулися з визвольної війни, підняття
авторитету Захисника України та виховання підростаючого покоління на подвигах
Героїв!

6 грудня у ВНТУ був проведений благодійний ярмарок, на якому збирали кошти на
потреби бійців АТО та на будівництво пам'ятника загиблим на війні студентам і
випускникам ВНТУ. В організації і проведенні благодійного ярмарку активну участь взяли
викладачі та студенти ВНТУ, працівники бібліотеки ВНТУ, вчителі та учні Вінницької
школи №26 та Зарванецьких шкіл Вінницького району. На ярмарку вдалося зібрати 2200
грн. благодійної допомоги.

Крім того, волонтерський центр ВНТУ готує чергову поїздку в зону АТО, тож було
проведено збір допомоги захисникам України в зоні АТО та дітям у дитячих будинках та
школах-інтернатах прифронтової зони.

Студенти та викладачі ВНТУ поклали квіти до пам'ятника Героям АТО та меморіальних
дошок пам’яті студентів нашого вишу, які віддали своє життя у боротьбі з російським
окупантом.
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