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Адреса проживання  (область, район, місто / смт / село)

Черкаська область,Чигиринський район,село Головківка,вулиця

Рік та сума гранту 
 2018 рік 50000 гривень
Підпис під фото
Закуплене обладнання,, матеріали (стисло)

 Садовий подрібнювач,віса,насос, садова тачка,ящики,піч,каліфорнійський червяк,мішки,дрова,перегній.


Доброго дня,мене звати Світлана.За освітою я швачка,а також перукар.Але за свої 27 років,як мабуть і більшість громадян,я перепробувала багато професій.Одні були не цікаві,на інших обманювали,якісь були важкими та шкідливими,ну а на інших були недобросовісні начальники.Тому якраз  тоді зароджувалась ідея,як заробляти гроші і,щоб робота була цікава,любима та по-душі,хоч навіть і важка.Відповідь одна-створювати власну справу.
Я родом з села,одружилася на чоловікові з Черкас.Він вирішив зайнятися розведенням ВРХ та свиней,фруктовим та горіховим садами,ягідництвом.Ми з чоловіком дуже любимо нашу Батьківщину,та з жахом на очах наблюдаємо картину,особливо восени,коли люди починають палити те,що можна було б пустити на добрі справи,а саме залишки городини та листя.Тому я сіла вечером та почала міркувати,як об’єднати працю мого чоловіка,мої інтереси,любов до Батьківщини,та діяльність‘’шкідників оточуючого середовища ‘’.Всі знають,що все геніальне-просто.Після довгих роздумів прийшла ідея розводити каліфорнійського червяка.Він поїдає органічні залишки,котрі палять та забруднюють навколишнє середовище,виробляє біогумус,котрий зцілює виснажену землю,та розмножується дуже швидко.Від свого друга я чула історію про чоловіка,начебто,з Кременчуга,який займається виробництвом біогумуса в великих обсягах,а саме закуповує сировину з усього міста та продає біогумус цілими вагонами в Європу.Я завжди хотіла бути незалежною ні від кого і не від чого жінкою та мріяла про власну справу.Але життя прожити-не поле перейти.Не все в нашій державі все так райдужно,хоча в нашій країні є 
все для того,щоб вона була багатою та самодостатньою країною.Мабуть,щось не вистачає нашому руководству країни.
Я їздила на заробітки в Черкаси,пізніше в столицю,а згодом наважилася на заробітки за кордоном.Я заробила певну суму грошей,але коли не має стабільного доходу,то ці гроші розходяться дуже швидко,і ти зушений знову їхати на заробітки.Пізніше я одружилася,згодом завагітніла,а коли вже народилася дитина,то ні часу не вистачало,ні сил.Одного весняного ранку чоловік до мене підійшов та розповів про гранти від МХП.Він записався на семінар в Чигирині.Пізніше поїхав,а я залишилась на господарстві.Та коли він повернувся,то все мені розповів дуже зрозуміло та доступно,тому що так їм виклали усю інформацію працівники ресурсного центру АНГО.Дуже доступно,розжовано,вони працювали в групах дуже продуктивно,а також був смачний перекус.Я поставилася до цього скептично,а все ж наважилася на це.Подававали  проекти ми обидва.Він на міні-трактор(Залізний кінь).Я на біогумус(Золотий червяк).В середині липня нам подзвонили та повідомили,що обидва наші проекти пройшли.Повідомили нам про те,щоб ми готувалися до захисту проектів.І тут я згадала свої студентські роки та почала запам’ятовувати цифри,формули.Читала багато статей за червяків,особливості їхнього утримання,про їх переваги,пользу та інше.Потім я з чоловіком здавали екзамени друг другу.На захист проекту я прийшла підготовлена,але ж все одно дуже нервувала.Нас попередили,що комісіяі хоч і дуже справедливе,але дуже серйозно та відповідально ставиться до своєї роботи.Так воно все і було,але все пройшло на відмінно.Після захисту нас попередили,що потрібно буде чекати приблизно 2-3 тижня.Цей час тянувся дуже довго,наче 2-3 місяці,але одного літнього дня пролунав дзвінок і прозвучало:ваш Золотий червяк пройшов,а ось Залізний кінь вашого чоловіка-ні.Чоловік трохи засмутився,але все одно за мене він дуже радів.Ну а я спочатку не повірила в усе це,а пізніше прийшла до тями,та почала готуватися до наступного семінару.
Нарешті в мене своя власна справа,хоча інколи клопітка,але тут я сама собі господиня,немає начальників та суворого робочого дня.Вся відповідальність за мою справу на мені і я зроблю усе можливе,щоб мій проект став успішним не лише на папері,а й у житті,а також,щоб не підвести людей,які повіри в мене та довірили мені свої гроші.
Хочу висловити свою подяку людям,які працюють в ресурсному центрі АНГО за їх відданість роботі,людяність,розуміння,кваліфіковану допомогу,а саме консультації на протязі всього проекту.
Велику подяку хочу висловити МХП за те,що Ви даєте можливість людям реалізовувати свої мрії,свої проекти в життя.А також подяка за те,що даєте шанс людям бути господарями на власній землі,а не їхати за кращою долею за кордон.Завжди в житті не вистачає чогось для реалізації власного Я:чи часу,чи знань,чи натхнення,чи віри.Завдяки проекту від МХП я все це знайшла та почала реалізовувати.
Дякую Вам усім за те,що робите добрі справи.
                                                                                                      30.10.2018


