ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК № 2
(жовтень 2009)
Перші спільні заходи принесли величезну радість.
До Міжнародного Дня людей похилого віку відбулась екскурсія до
пам’ятки
природи
місцевого
значення
«Чернечі
джерела».
Волонтери з радістю
побували на святих
місцях.
Керівник
общини Н. Красімова
повідала історію святих
джерел,
пригостили гостей гарбузовою кашею, печеною картоплею, духмяним чаєм. В рамках проекту «Поєднання поколінь» було прийняте рішення про озеленення території
«Чернечих джерел».
Зусиллями волонтерів, учасників клубу «Патріарх»,
студентів – добровольців Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка
вже через декілька днів з’явився гай, садові дерева та
чагарники. Більшість дерев були посаджені в пам'ять
про людей, яких вже немає з нами, які були гордістю нашого міста, деякі на честь першої вчительки, любій дівчині, сину-первенцю… В акції взяли понад 80 чоловік.
Прийде весна і зазеленіють дерева, радуючи людей. А добро обов’язково добром відгукнеться!
Засідання клубу
«Патріарх» проходить
раз в два тижні.
Зустрічі
проходять
змістовно,
цікаво.
Колишній
викладач
кафедри природничих
наук ГНПУ П’явка А.І.
розповіла про великі
старі дерева, в тому
числі і Глухівщини. Ця розповідь стала корисною особливо для юних натуралістів – краєзнавців. З зацікавленістю
діти слухають розповіді цільової групи про минулі роки.
Зважено, поступово переймає молоде покоління великий
досвід часу.
Волонтери відділення ВБО ТЛУ на ряду с виконанням своїх основних задач – надання допомоги людям
похилого віку на дому, включилися до збору експонатів
для музейної кімнати в ЦДЮТ. Вже передані вишиті сорочки і рушники, предмети побуту минулого століття.
В перспективі планується розробка спеціальної
соціальної програми, яка зробить стабільною роботу, яка
закріпить зв'язок між поколіннями не тільки реальною і
дієвою роботою, а й яркою, і інтересною.
Керівник проекту Н.М. Мишкіна.

СЛІДАМИ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ
У рамках проекту „Маршрути поколінь – передання історичного минулого жертв тоталітарних режимів
молоді шляхом створення меморіально-туристичного
маршруту по Волині”, виконавцем якого є волинський
Пласт, для учнівської молоді оголошено краєзнавчий
конкурс „У зморшках героїв – вогонь боротьби”. Положення про конкурс розповсюджене у кожний навчальний
заклад Волині. На нараді вчителів історії Волинської області і міста Луцька відбулася презентація проекту „Маршрути поколінь” із закликом не бути байдужими до проблем літніх людей, дбати про них, залучити учнівську
молодь до краєзнавчого конкурсу.
14 жовтня, на
свято Покрови, у містечку Колки відбулася
спільна зустріч волинських пластунів, ветеранів УПА і Червоної
армії з Президентом
України
Віктором
Ющенком. Президент
відзначив, що тут він вперше бачить ветеранів двох армії,
які мирно стоять поруч один з одним. Саме у Колках у
часи Другої світової війни була Колківська республіка –
унікальний острівець свободи, очищений у 1943 році
українськими
повстанцями від нацистів.
27
жовтня
волонтери
проекту
„Маршрути поколінь”
їздили
у
село
Перемиль
Горохівського району
на впорядкування і
вшанування
могили
українців, що загинули за волю України. Зафіксовано на
відео спогади очевидців тих подій. Серед місцевого населення утворено осередок волонтерів для збирання свідчень літніх людей свого і сусідніх сіл про роки війни та
післявоєнного лихоліття.
Керівник проекту Лариса Бондарук.
ПОЄДНАННЯ ПОКОЛІНЬ
Розроблений проект виконується за підтримкою
фонда «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» и направлений на підвищення життєвого соціального статусу жертв
тоталітарного режиму та налагодження діалогу між ними
та учнівською молоддю через роботу клубу «Патріарх»,
членами якого стали люди похилого віку та загін «Юний
краєзнавець» ЦДЮТ.
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2) Учасники проекту за виготовленням яскравих запрошень для ветеранів, колишніх примусових працівників…
Керівник проекту Оксана Николайчук.

ДО ЗАНЬКІВЧАН НА «КРИЗУ»
У жовтні 2009 ГО Жидачівський осередок Суспільної служби України продовжувала реалізацію проекту
«Активізація у літньому віці розбудовує нову життєву
програму», зокрема щодо культурно-дозвіллєвих заходів.
4 жовтня минуло 75 років, як відійшла у вічність
видатна особистість, перша в Україні народна артистка,
громадська діячка, сподвижниця Марка Кропивницького,
Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського, Марія
Заньковецька (Адасовська, яка народилася у селі Заньки
Чернігівської губернії). Її іменем ще при житті був названий в Києві театр, у якому вона працювала, а у 1944 р.
театральна труппа повернувшись із евакуації перебазувалась до Львова. З цього часу місцевий драматичний театр носить її імя. Тепер уже піднявся до статусу Львівського Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької.
В рамках проекту
проведено вечір пам’яті
актриси,
в
місцевій
газеті опубліковано про
неї нашу статтю, а 11
жовтня
50 учасників
проекту, в т.ч. 10 учнівволонтерів,
переглянули
у
Заньківчані комедійну
трагедію Ореста Огородника «КРИЗА». Події «Кризи»
розгортаються в однокімнатній квартирі, де живе велика
сім’я трьох поколінь, від 15-літньої мрійниці стати фотомоделлю, і то у Франції, до поза70-літнього дідуся – власника квартири. Їм бракує квартплощі, грошей, а то і сумління, як у реальному сучасному житті: з несправедливістю, корупцією, хабарництвом («не засієш – не пожнеш»),
замороженими збереженнями в банках.
Тут перепало і білоголубим, і помаранчевим, і ліберал-демократам, і свободівцям дотепними репліками,
афоризмами, на які зал відгукувався тривалими оплесками. Але і утирав сльози співчуття, коли дідусь терпить
наругу від родини, що намагається то використати його,
то спровадити в будинок перестарілих. А він то проситься, то погрожує законами людськими і Божими... Отримавши у спадок через одруження (!) трьохкімнатну квартиру
залишає усе цій своїй родині, що ще поповнилась, і вже з
власної волі йде до своїх побратимів в старбуд.
А ще у жовтні ми побували на прощі у старовинному Крехівському монастирі: наснажували наші душі і
молилися за відпущення гріхів.
Керівник проекту Степан Ілліч Толох.

КАРІТАС РОЗВИВАЄ МОДЕЛЬ ДОПОМОГИ ДЛЯ
ЖЕРТВ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ
В жовтні місяці БФ «Карітас Івано-Франківськ
УГКЦ» в рамках проекту «Клуб людей похилого віку
«Надвечір» провів 5 заходів - зустрічей жертв тоталітарних режимів. Для цільової групи проекту, що проживає в
Тисменицькому, Галицькому та Богородчанському районах з нагоди святкування Дня людей похилого віку і свята
Покрови Матері Божої організовані 3 зустрічі на базі місцевих Територіальних центрів по обслуговуванню одиноких громадян та інвалідів .
Справжнім святом стала зустріч Клубу людей похилого віку «Надвечір» 18 жовтня, яка розпочалась з
молебня та благословення директора БФ «Карітас ІваноФранківськ УГКЦ» - о. м. Володимира Чорнія. Учасники
зустрічі ділились спогадами своєї молодості за солодощами та чашкою чаю, насолоджуючись украінськими
піснями у виконанні ансамблю «Берегиня» осередку ГО
«Союз Українок» с. Угорники. Це духовно обєднало різні
покоління, разом співали пісні, разом плакали і раділи.
КРИМСЬКИЙ ДІАЛОГ
В жовтні для інформування громадськості Криму
про реалізацію Проекту «Кримський діалог» була проведена зустріч організаторів
проекту с представниками
громадських
організацій
Криму. Ця подія визвала
громадський інтерес та її
відвідало 10 представників
громадських організацій.
В жовтні було
проведено 2 тематичних
вечорі спілкування. Під
час даних зустрічей, люди
похилого
віку,
у
невимушеній обстановці,
за чашкою кави або чаю, спілкувалися, ділилися спогадами, мали можливість виговоритися. До даних зустрічей
був приурочений показ і перегляд класичних кінофільмів
та їх обговорення з молоддю у контексті сучасної суспільної ситуації, різні ігрові конкурси, хоровий спів.
Була здійснена спільна поїздка людей похилого віку і молоді по патріотичні місця Криму з метою спілкування між генераціями до Воронцовського палацу у Алупці.
Керівник проекту Антон Плаксун.

ІВАНКІВСЬКА СТУДІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРУ
Жовтень місяць Іванківська студія документального театру провела у напружених репетиціях. Ми натхненно готували концерт до Дня визволення Іванкова 11 листопада. В муках творчості підбирали репертуар, костюми….
Але втрутилась вища сила і через оголошений карантин, довелось перенести концерт на невизначений
термін, а репетиції припинити до кращих часів. Нижче у
фотографіях короткий жовтневий фоторепортаж:
1) Репетиція танцю під мелодію пісні «Журавлі».
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Проект має на меті створити центр спілкування молоді з літніми людьми на
базі
Горбанівського
геріатричного інтернату.
Ключовою
справою
роботи центру є організація
регулярних
зустрічей
дітейволонтерів із жителями
інтернату.
З
метою
відкриття нових можливостей літніх людей та їх ресоціалізації зокрема, організаторами проекту залучено бажаючих серед них проводити майстерні з ручної праці та з
вивчення пісень воєнних років. Крім зазначених активностей, у рамках даного
проекту
заплановано
зустрічі-діалоги дітей з
колишніми
остарбайтерами,
в’язнями
концтаборів, тими, хто
перебував на окупованій
фашистами території під
час Другої світової війни.
Матеріали, які зібраються під час таких зустрічей (записи
спогадів учасників війни, фотографії) є основою для створення презентації «Окупація. Історія крізь долі». Планується, що учні школи «Паросток» представлять її для
школярів Полтави напередодні Дня Перемоги).
У жовтні відбулися 3 зустрічі дітей-волонтерів із
мешканцями інтернату. Під час занять у майстернях ручної праці (вишивка хрестом, плетіння гачком, плетіння
спицями) їх учасники встановили особистісні контакти,
познайомились. У неформальній теплій атмосфері старі
люди залюбки ділилися своїми спогадами про своє дитинство чи юність, які, здебільшого припали на роки війни.
Дітей вражали розповіді про часи окупації, про партизанський рух. І, водночас, не менш вражали волонтерів почуття гумору і життєрадісність цих стареньких, на долю
яких випало залишитись на старість самотніми. У такій
роботі організатори проекту бачать можливості для визнання молоддю досвіду та життєвих досягнень літніх,
можливості для вияву дієвої турботи про них.
Керівник проекту Олена Валентинівна Говорова.

Учасники
програми
психологічної підготовки
до виходу на пенсію –
«Клуб юних пенсіонерів»
налічує 23 осіб, серед
яких 5 незрячих осіб та 2
особи на інвалідних колясках. Більшість з них не
були
залучені
до
суспільного життя, боролися з труднощами, хворобами
вдома. Організація дозвілля та психологічної допомоги
для цієї категорії проекту є дуже важлива Обєднавши їх,
ми створили умови для комунікації та взаємопідтрики.
Окремі члени Клубу вийшли за межі своєї оселі вперше
за
останні
десять
років.
4 жовтня «юні»
пенсіонери відвідали
Івано-Франківську
філармонію,
де
відбувся
концерт
народної
артистки
України
Марії
Стеф'юк та капели
бандуристів. Прекрасний голос солістки та віртуозна гра
бандуристів доторкнулися до струн душі кожного і додали змісту життя та наснаги до нових зустрічей.
Іванна Дмитрук, Ольга Барабаш.
ПРОЕКТ «СИВА СТЕЖИНА В 100 ДОРІГ»
Макошинська благодійна організація «Нащадки
АРАТТИ» з липня 2009 року реалізує проект «Сива стежина в 100 доріг», який є складовою програми «Місце
зустрічі – діалог», що координується «Всеукраїнською
благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні»
і має за мету підвищити соціальний статус жертв тоталітарних режимів, визнати життєвий досвід людей похилого
віку, подолати їх самотність, надати можливість приймати
активну участь у громадському житті та забезпечити простір для спілкування з молоддю.
Реалізація проекту розпочалась інформацією про
початок роботи на сторінках газет «Наше слово» та «Сіверщина». Для забезпечення правильної орієнтації в роботі, активом було проведено анкетування на тему «Змінимо
уявлення про старість», що дало змогу вивчити запити і
побажання людей похилого віку.
Першим кроком в реалізації проекту «Сива стежина
в 100 доріг» стало створення клубу «Осінь життя», який
став своєрідним майданчиком для зустрічей і спілкування
молодих та літніх людей. В теплій невимушеній обстановці, за чашкою кави пройшли засідання на тему
«Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», «Збереження в
пам’яті про злочини націонал-соціалізму» та інш., в яких
взяли участь ті люди, що пережили війну, хто пам’ятає
трагедії тоталітарних режимів, остарбайтери, старожили
селища, квітникарі-любителі, ветерани хору «Полісся».
Керівник проекту Колесник Наталія Іванівна.

«...ВЕЗУТ В ГЕРМАНИЮ НАШ ЭШЕЛОН»
Славутицький Центр розвитку громади продовжує
роботу в рамках програми підтримки “Місце зустрічі –
діалог”.
Протягом жовтня в рамках проекту «Старість мене
вдома не застане!» проведено 5 заходів, в яких взяло
участь 112 чоловік, з них 11 жертв тоталітарних режимів,
38 літніх людей та 63 представники молоді.
Одним з найбільш емоційно насичених заходів був
вечір вшанування жертв тоталітарних режимів до Міжнародного дня людини похилого віку.
Жертви тоталітарних режимів отримали привітання
та пам’ятні подарунки, волонтерам проекту були вручені
грамоти за сумлінну та творчу працю. Люди літнього віку
та молодь підготували концертну програму з піснями,
віршами та поздоровленнями.

ПРОЕКТ «ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ» НА ПОЛТАВЩИНІ
У Полтаві продовжує роботу проект громадської
організації Педагогічний центр «Академія» - «Зустріч
поколінь» у межах програми «Місце зустрічі – діалог».
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Учасників
вечора
вразив виступ Дєдух Марії
Степанівни,
яка
була
вигнана в Німеччину у 15
років. Вона працювала в
сім'ї заможних німців. Дуже
тяжку і нелегку долю
пройшла ця жіночка, але як
упевнено і з посмішкою
вона надихає нас оптимізмом та вірою в майбутнє. Коли
Марія Степанівна заспівала пісню “Везут в Германию наш
эшелон”, всі присутні завмерли ледь-ледь стримували
сльози...
Інформаційна служба Центра розвитку громади.

почали приходити на виставку саме для того, щоб поспілкуватися з ініціаторами проекту. Отже, херсонці, які долучилися до проекту під час «Книжкового салону-2009»,
обов'язково прийдуть у наступному році, щоб побачити
результат своєї часті – альманах «Жива історія».
Олена Афанасьєва.
ПРОЕКТ „СХІД-ЗАХІД: МОЖЕМО І ХОЧЕМО БУТИ
РАЗОМ”
1 жовтня весь світ визначає День людини похилого
віку з метою привернути увагу до вирішення проблем та
покращення умов і якості життя людей цієї вікової категорії У цей день миколаївських волонтерів запрошують до
міської дитячої бібліотеки на концерт класичної музики,
підготовлений учнями та викладачами Миколаївської
музичної школи № 2; вірші та добрий настрій дарують
працівники бібліотеки. Це вже стало традицією, тільки
цього року серед слухачів були і наші нові знайомі люди
із складною долею, ті, що свого часу постраждали від
тоталітарного режиму, і довгий час залишалися поза увагою суспільства і держави. Вони із захопленням прослухали твори видатних композиторів. Після концерту за
чашкою чаю учасники концерту та запрошені обмінювалися враженнями, читали вірші улюблених поетів.
У місті Івано-Франківську відбулися дві тематичні
зустрічі „Що в імені твоєму” та християнське свято „Покров Пресвятої Богородиці”. Добрий настрій і щире спілкування додало людям літнього віку відчуття наповненності і нового сенсу життя, мрії про майбутнє і подальші
зустрічі.
Володка Н.А., Зінько З.І.

«ІННОВАЦІЇ, ОРІЄНТОВАНІ НА ПОДОЛАННЯ САМОТНОСТІ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ»
В м. Снігурівка
продовжується робота
по втіленню в життя
проекту
«Інновації,
орієнтовані
на
подолання самотності
літніх людей», який
фінансує
німецький
Фонд «Пам’ять, відповідальність та майбутнє».
У жовтні відбулося відкриття кіноклубу «Ретро».
Цей захід був приурочений до 65-ї річниці звільнення
України від німецько-фашистських загарбників. В рамках
цього заходу показ музичних уривків з фільмів про Велику Вітчизняну війну. Це такі фільми, як «В бой идут одни
старики», «Небесный тихоход», «Два бойца», «Аты - баты, шли солдаты» та інші. Присутні мали можливість
переглянути уривки з улюблених фільмів, разом поспівати
пісні з цих кінофільмів.
Директор проекту Т.С.Лєженцева.

ВЕТЕРАНИ ПЕРЕМАГАЮТЬ
24
жовтня
в
шаховому клубі відбувся
турнір на першість міста
Хмельницького
серед
ветеранів.
Змагання
присвячено до 65 – ї
річниці
звільнення
України від німецько–
фашистських загарбників. Ініціатором турніру виступив
фонд милосердя і здоров’я в рамках Гуманітарної програми “Місце зустрічі – діалог“.
В змаганнях прийняли участь три кандидати в майстри спорту та 23 першорозрядників, у т.ч. три жінки.
Переможці нагороджені дипломами та цінними призами.
Не залишились без нагород і всі інші учасники, адже вони
також перемогли. Якщо не своїх супротивників, то власні
роки. Дружня атмосфера змагань, можливість спілкування, активного дозвілля була відмічена всіма учасниками,
які вирішили за результатами турніру сформувати команду ветеранів міста і викликати на дуель команду молодшого покоління на наступний турнір.

«ЖИВА ІСТОРІЯ» СЕРЕД КНИЖОК
22-24 жовтня 2009 року
Херсонський Центр молодіжних
ініціатив «Тотем» представив
проект «Діалог поколінь» в
найбільшому
залі
Херсону
«Ювілейний»
в
рамках
«Книжкового салону-2009». Ця
виставка вважається візитною
карткою Херсонської області.
Унікальність презентації,
яку протягом трьох днів на
«Книжковому салоні» проводив Центр молодіжних ініціатив «Тотем», полягала у тому, що презентувалися не видання, які були створені раніше, а ті, які тільки планується
видати, і робота над якими триває саме зараз – два випуски альманаху «Жива історія». В альманахах будуть зібрані
історії життя херсонців, які пережили найтрагічніші події
20-го століття – війну, окупацію, концентраційні табори,
сталінські репресії.
За три дні було роздано більше 1000 листівок про
проект. У дні, коли проходив «Книжковий салон», одного
з ініціаторів проекту, кандидата соціологічних наук і члена правління ЦМІ «Тотем» Миколу Гоманюка запросили
взяти участь в програмі «Ранковий гість» на Херсонському обласному телебаченні. Він розповів про презентацію
проекту на «Книжковому салоні», і люди

Директор фонду милосердя і здоров’я Володимир Кухар.
Організатор програми: Всеукраїнська благодійна організація «турбота про літніх в Україні»
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