
Травневі свята, тепло • 
можна готуватися до 
літнього відпочинку, та на
шим студентам з факуль
тетів АТЕ та ІКТ, а саме 
Кулік Аліні, Плескацеви- 
чу Вадиму, Щепачовій Ана- 
стасії та Викову Вячесла
ву, на це не було часу, адже 
вони стали переможця
ми стипендіальної програ
ми Фонду Віктора Пінчука 
"Завтра.иа».

Це перша приватна 
ініціатива підтримки та
лановитої молоді України. 
Для перемоги в цьому кон
курсі необхідно було про
йти складний відбір, який 
складався а трьох етапів, 
по закінченню якого пере
можці запрошувались для 
відзнаки на форумі.

Початком програми фо
руму було знайомство з ко
легами. оскільки всі учасни
ки прибули з різних регіонів 
України: Сум, Одеси, Льво
ва, Мелітополя та ін.

Для знайомства нас 
розділили на команди за 
регіонами та проводили за
гальний квеет на території 
пансіонату, адже гра • кра
щий спосіб згуртуватися. В 
програмі тім-білдінгу були 
дуже важкі завдання - син
хронні танці команди, пере
гони на тачках. За час к ве
сту команди втомилися, але 
були дуже задоволені.

Та це був тільки поча
ток. На вечір було постав
лено завдання - презенту
вати свій край на сцені, 
перед іншими стипендіата
ми. Наша збірна Південного 
краю - Одеса, Запоріжжя, 
Миколаїв та Мелітополь, - 
хвалилася талантами, Чор
ним та Азовським моря
ми. безкраїми степами, ну і 
куди ж без мелітопольської

черешні! Після презентації 
всі отримали сертифікати 
переможців у конкурсі.

Наступний день для 
кожного стипендіата був 
справжнім випробуванням, 
бо ігри скінчились і потрібно 
було тукати вирішення 
соціальних проблем сього
дення, яких в Україні бага
то. Це був справжній інте
лектуальний штурм, мозок 
просто закипав у пошуках 
правильного рішення, єди
ним спасінням були неве
личкі перерви на каву та 
обід. Проблеми, які треба 
було вирішити, стосувались 
всіх сфер життя від захисту

навколишнього середовища 
до відродження автентич
них музичних інструментів 
та популяризації донорст
ва чи соціальної адаптації 
дітей, які пройшли крізь ко
лонії. Після того як проек
ти були готові, їх презенту
вали перед поважним журі 
та спільнотою стипендіатів. 
Всі пропрацювали на славу. 
Кращі проекти будуть ре
алізовані у найближчий час 
за підтримки фонду.

Після закінчення
офіційної частини презен
тації проектів всі бажаючі 
могли одружитися у створе
ному стипендіатами РАГСі

та отримати належні доку
менти.

На третій день на нас 
чекало спревжис свя
то - зустрічі з відомими ти 
впливовими людьми, котрі 
ділилися з нами своїми сек
ретами успіху. Першим до 
нас завітав посол Швеції, 
далі була розмова із заснов
ником всесвітньо відомої 
мережі «Вікіпедія» Джимі 
Вейлзом, який підкорив 
усіх своєю безпосередністю 
та харизмою. Також ми 
поспілкувалися із заснов
ником бізнес-школи «Скол
ково» Олександром Валко
вим, котрий розповів про 
засновану ним новітню сис
тему приватної освіти в 
Росії, провели бесіду із за
сновником фонду Вікто
ром Пінчуком, який дуже в 
нас вірить. Ввечері відбувся 
концерт відомої поп-групи 
«Пара нормальних».

Так пройшли незабутні 
три дні, після яких можна 
впевнено сказати, що наш 
успіх сьогодні - це сильна 
країна Завтра і ця країна 
ЦА.

РМУС ТДАТУ.

Переможці зазирнули в «Завтра»


