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Стипендія від Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра», Почесним
Президентом якого є депутат обласної ради Володимир Матицин, цього жовтня
призначається вже в тринадцятий раз. Стипендіатами фонду стають не просто
студенти, успішні в навчанні.

Це - люди з активною громадською позицією, небайдужі, які яскраво проявляють себе у
культурному і соціальному житті вузу та міста.

Для того, щоб претендувати на стипендію, необхідно отримати рекомендацію не лише від
адміністрації та профкому навчального закладу, а й від колег у студраді. Тому, щоб хоча
б раз опинитися за круглим столом у ВБФ «Джерело Дніпра», молодим людям
доводиться насправді добре потрудитися.

– Ви всі – розумні діти. Але ми намагаємося цими стипендіями навчити вас працювати. Бо
у вас ми бачимо майбутнє. Ми хочемо бачити людей, які люблять рідне місто, люблять
Україну. Хочемо, щоб кожен з вас якомога частіше брав участь у житті Кременчука, –
звернувся до нових стипендіатів Почесний Президент Всеукраїнського благодійного
фонду «Джерело Дніпра» Володимир Матицин. – Я завжди наголошував, що наш
пріоритет – це діти та люди похилого віку. І це не просто слова, наша турбота
підкріплена постійною планомірною роботою.

Вже два роки поспіль до стипендіатів фонду приєднуються студенти ВПУ № 7. Цього
року нагороду за навчання й активність отримала третьокурсниця Ольга Кобик. Також
серед стипендіатів – студент Кременчуцького національного університету ім. М.
Остроградського Ігор Янкевич; курсантка Кременчуцького льотного коледжу НАУ Яна
Петраченко; учениця медичного коледжу Катерина Хвостик; студент Кременчуцького
залізничного технікуму Артур Войтко; учениця Кременчуцького педагогічного училища ім.
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А. Макаренка Маргарита Просяник; студент Кременчуцького інституту
Дніпропетровського університету економіки та права ім. А. Нобеля Денис
Горячковський; студент Кременчуцького університету економіки, інформаційних
технологій та управління Сергій Дудник та учениця Кременчуцького коледжу КНУ ім. М.
Остроградського Станіслава Левіна. На картку «VISA» від Промислово-фінансового
банку вони щомісяця отримуватимуть стипендію, розмір якої цього року становить 611,76
грн.

– Партія «Рідне місто», зі свого боку, також постійно підтримує молодь. Сьогодні ми
підтримуємо відкриття принципово нової ліги КВК, заснували проект для спортивної
молоді «Дворовий футбол», цієї осені вже заплановане проведення низки творчих
конкурсів. Все спрямоване на те, щоб розвивати людину як особистість. Ми
сподіваємося, ви також станете учасниками наших програм, запропонуєте нові ініціативи,
– звернувся до стипендіатів голова партії «Рідне місто» Юрій Гриценко.
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