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У щоденній рутині і в бажанні все встигнути 

ми часто забуваємо про своє  здоров’я. Коли молоді, 

то не задумуємось про старість, а коли вона 

приходить, нам так не хочеться вірити, що це 

відбувається з нами.  У такі моменти залишившись 

з своїми проблемами на самоті, хочеться  відчути підтримку та  розраду. 

Уже декілька років поспіль руку допомоги протягують потребуючим 

працівники БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ». Всякого роду допомога для 

наших підопічних має велике значення, насамперед - це  є матеріальна підтримка, а 

з другого боку - це вияв нашої турботи про них , адже в нашому суспільстві їм 

важко як психологічно так і морально. Окрім надання комплексної медико-

соціальної допомоги люди похилого віку залучаються до різноманітних зустрічей, 

завдяки яким відчувають своє місце в суспільстві та небайдужість молодого 

покоління до їхнього життя.   

14 лютого 2013року, в приміщенні Карітасу 

цікаво та корисно пройшла зустріч на тему 

«Гіпертонія. Особливості перебігу захворювання, 

лікування та профілактика виникнення ускладнень» 

яку провела лікар 

Карітасу Інна Масна.   

Лікар-терапевт у 

доступній формі 

розповіла учасникам 

Клубу людей похилого віку «Надвечір» про різні 

проблеми зі здоров’ям у старшому віці, а також про 

можливі ускладнення хронічних захворювань та їх 

негативні наслідки.  

 «Кожен хворий чи 

його родичі у випадку виникнення проблем із 

здоров’ям,  повинні негайно звернутись за 

консультацією до лікаря з метою профілактики 

виникнення ускладнень, і в жодному разі не 

займатись самолікуванням» - наголошувала  п. Інна. 

Зустріч відбулась у формі діалогу та надання 

індивідуальних консультацій, адже у присутніх 

виникало дуже багато запитань стосовно лікування 

та профілактики гіпертонічної хвороби. На завершення зустрічі учасники Клубу 
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людей похилого віку «Надвечір»  з вдячністю отримали продуктові набори -  вкотре 

відчули небайдуже ставлення до себе та їх життєвих 

проблем. 

У теплій, дружній атмосфері за горнятком 

пахучого чаю, і надалі всі разом обговорювали різні 

ситуації, ділились враженням від почутого. 

Співчуття та розуміння проблем один одного 

зблизили усіх присутніх, додали оптимізму та 

посприяли покращенню  душевного настрою. Адже 

для кожної людини важливо відчути чиюсь 

підтримку і небайдужість до себе. 

Олег Дмитрук, 

Клуб людей похилого віку «Надвечір» 

 БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 
 

 

До дня Святого Валентина для літніх людей та 

дітей, якими опікується Благодійний Фонд 

«Карітас СДЄ», ми організували танцювальний 

вечір. Це вже не перша танцзустріч у Клубі 

«Жива історія», проте вона була і цього разу надзвичайно хвилюючою та 

цікавою. Адже танцювати літнім людям треба було не лише для себе, але й для 

молодих учасників вечора.  

Спочатку за солодким столом всі 

познайомилися між собою, поділилися свіжими 

місцевивими новинами, розпитали про здоров’я і 

про настрій до танців. Організатори заходу 

розповіли трохи цікавої інформації із життя Святого 

Валентина та роздали валентинки. Як домашнє 

завдання кожен із присутніх старших людей 

отримав привітати свою половинку, що залишилася 

вдома, або ж зробити свято для близьких. Легка спокійна музика сприяла 

приємному спілкуванню дітей та дорослих, а найбільш 

рухливих тягнула до танцю. 

Звичайно, що наші 

сором’язливі учасники 

Клубу «Жива історія» 

охочіше спостерігали, як 

танцюють інші, але приємна 

музика не залишила нікого 

байдужим, підняла настрій 

та навіяла веселі спогади 

про молоді роки.   

Особливо відзначилися на святковому заході наші 

старші волонтери. Вони допомагали під час організації та проведення заходу, 

подавали свої ідей щодо вибору музики, заохочували до танцю і просто робили 

ТАНЦВЕЧІР У КЛУБІ 

ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ  

«ЖИВА ІСТОРІЯ» 
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зустріч справжнім святом. Ми щиро вдячні нашим помічникам і молоді, яка 

святкувала разом з нами! 

 

Анна Кілас, 

Керівник Клубу літніх людей «Жива історія» 

БФ «Карітас СДЄ» - Дрогобич 
 

14 лютого відбулась зустріч учасників проекту 

«Мережа домашніх клубів». В День святого 

Валентина учасники зібрання висловили свої 

думки, що життя – це втілення любові не тільки чоловіка й жінки. Це й любов 

матері до своїх дітей, бабусі й дідуся до онуків, до улюбленої справи і 

захоплення, до оточуючого світу. Присутні пригадали «Золоту легенду» про 

тайне вінчання закоханих пар, яке проводив священик, незважаючи на заборону 

римського імператора Клавдія ІІ, про страту священика, його освідчення  в 

коханні коханій дівчині перед смертю – валентинці, де розповів про своє 

кохання,  яку підписав «Твій Валентин».  

          Але кохання було не лише в 286 році. Про кохання своєї тітки та дядька, які 

під час війни були вивезені до Німеччини, де 

працювали у хазяїв, розповіла Коровіна 

Валентина Гаврилівна. Ще зовсім юні Тоя 

(Халупенко) Ганна Миколаївна і Тоя Петро 

Харлампійович, яким ледь виповнилось по 18 

років, були угнані на примусові роботи. Щоб не 

загубити один одного, вони постійно тримались 

за руки: і в поїзді, коли їх увозили з рідного 

краю, і на біржі праці, де їх вибирали хазяї. Побачивши це, хазяйка запитала: «Ви  

чоловік і жінка ?». Ганна і Петро ствердно закивали головами, німкеня 

посміхнулась (бо ж зовсім юні були «молодята»), але не стала роз’єднувати юну 

пару. Так вони працювали поряд у хазяїв до визволення та відправки додому на 

Україну. 

 Після зустрічі поспішала забрати улюблену онуку зі школи Бурікова Лілія 

Петрівна, а онуків у неї шість. «Тому мені 

приємних турбот вистачає»,- з посмішкою 

говорить Лілія Петрівна. «В мене також шість 

онуків»,- вторить їй Блощаневич Галина 

Михайлівна. А майстриня відділення Лободюк 

Віра Григорівна з любов`ю займається 

в’язанням, передає свої навички учасникам 

проекту, а які танцювальні костюми шиє для 

дочки - тут без любові до справи до обійшлося. 

  Завершенням зустрічі було відвідування Черкаського обласного художнього 

музею. Працівники музею, закохані в свою роботу, ознайомили учасників проекту з 

виставкою Народного художника України Данили Нарбута «Квіти України». 

Дізналися про перебування митця в ГУТАБ, побачили його картину «Гулаг. 

Біломоро-Балтійський канал». Незабутні враження отримали від картини, де табір 

ЖИВЕМО З ЛЮБОВ’Ю 
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зображений дахами бараків, з яких іде дим, що символізує свічки,  що поставлені за 

тих, що не повернулися з таборів. 

Учасники зустрічі визнали, що бажано всім бути здатними на щиру, добру 

любов, щоб вона, по-можливості, була взаємною. 

 

Відділенням Всеукраїнської благодійної організації  

«Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси 

(виконавчий директор Бугеря Тетяна Анатоліївна) 

          В рамках виконання проекту по програмі 

«Місце зустрічі: діалог» організовано центр для 

людей похилого віку «Довіра» - місце зустрічі 

жертв тоталітарних режимів у ВОБФ 

«Карітас-Волинь». 

Представники цільової групи проекту 

задіяні у різноманітних гуртках. 

Найулюбленішим і найпопулярнішим серед 

наших підопічних є гурток німецької мови.  

Учасники гуртка - 11 людей, які в свій час, колись 

давним-давно вивчали німецьку мову. Вони зараз 

зовсім іншими очима дивляться на Німеччину, 

вони розуміють, що ця країна є 

високорозвиненою державою Європи і світу, а 

німецька мова – найпоширеніша мова в Європі.  

На гурткових заняттях з німецької мови працює соціальний працівник проекту 

Ірина Бойко. Двічі на тиждень, вона залучає учасників гуртка до повторення 

вивченої лексики та граматики, вивчення нових слів, читання та перекладу текстів. 

А найбільше люди похилого віку полюбляють вивчати та співати німецькі пісні, із 

задоволенням вивчають вірші німецькою мовою. 

Підготовка на заняттях з німецької мови дає можливість учасникам приймати 

участь у літературно-мистецьких дійствах «Святкуємо Різдво на Україні та 

Німеччині», «Вечір німецьких пісень» .., показувати свої знання і цікаво проводити 

час з молодшим поколінням, які також вивчають німецьку мову.  

Гуртуються наші підопічні і на заняттях з лікувальної фізкультури, які 

проводить щотижня тренер-волонтер Тетяна 

Йосипівна. 

 А з чого починали? Звісно з пропаганди 

здорового способу життя - та практичного його 

втілення.  

Учасники проекту охоче займаються 

фізкультурою, яка включає вправи, що сприяють 

розвитку м'язів, поглиблюють дихання, 

посилюють кровообіг та обмін речовин. При виконанні фізичних вправ треба бути 

дуже обережним, щоб не перевантажити організм. Будь-який зовнішній вплив у 

розумних дозах добре відновлює фізичну форму і тримає організм в тонусі. При 

заняттях фізичною культурою у людей появляється приємна втома, гарний настрій і 

самопочуття. А це і є ознаки того, що все робиться в міру і з користю для здоров’я. 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ГУРТКІВ У ЦЕНТРІ 

«ДОВІРА»КІНО» 
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Фізична культура людей окрилює. Життя продовжується – активне, повноцінне. В 

здоровому тілі – здоровий дух!  

Радістю та розрадою в житті людей похилого віку, учасників проекту, став 

гурток народної пісні.  

Заняття зі співу відбуваються щотижня, на яких 

вивчаються пісні на слова та музику відомих 

українських та зарубіжних письменників та 

композиторів. 

Гурток об’єднує близьких по духу людей, яких 

захоплює пісня. Гуртківці так захопилися співом, 

музикою, що утворили пісенний колектив «Співоча 

надія». Охочих співати багато і чисельність 

колективу щораз зростає. На сьогоднішній день він 

налічує 12 чоловік.  

Під час проведення святкових заходів, які проводяться в рамках проекту для жертв 

тоталітарних режимів, новоутворений колектив із великим задоволенням бере 

участь і радує присутніх своїм співом.  

Через пісню відбувається примирення особистості зі своїм минулим, з тим, що, 

можливо, довелося пережити у воєнні та повоєнні роки. Відтак, гурток народної 

пісні по своїй суті виконує терапевтичну і життєстверджуючу функцію. 

А ще члени цільової групи нашого проекту 

задіяні у гуртках вишивки та шиття. Найбільше 

задоволення для людини – бачити результати своєї 

праці, 

особливо коли вона робить щось власними руками 

тоді вона реалізує себе, або ще кажуть – само 

реалізується. 

Дійсно, науковці усього світу стверджують, що 

робити щось своїми руками корисніше, аніж 

купувати речі. Чи це буде вив’язаний светр, чи вишита скатертина, чи гаптована 

декоративна оздоба – усе, що людина робить своїми руками у роздумах, з любов’ю 

– воно обов’язково приносить користь як майстрині чи майстру, так і тим, для кого 

річ робилася. Завдяки гуртку шиття та вишивки люди старшого покоління 

спілкуються у дружньому колі, забувають на якийсь час про свої щоденні турботи. 
                            

Координатор проекту  

у ВОБФ «Карітас-Волинь» 

Тетяна Карпенюк, м. Нововолинськ 
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Перші зимові місяці для волонтерів проекту були 

сповнені святкових клопотів та приготувань. У 

січні волонтерська команда одразу після зустрічі 

Нового року взялася до підготовки вітальної програми для щедрування в 

пансіонаті. Вже другий рік поспіль завдяки саме фонду «Пам’ять. 

ВІдповідальність. Майбутнє» волонтери мають можливість вітати самотніх 

літніх мешканців інтернату із новоріччям.  

          От і цього разу святковий настрій завітав до стареньких разом із гомінким 

щедрівницьким гуртом  -  з Козою та Меланкою, з піснями та жартами. 

Підспівували щедрівникам не лише учасники цільової групи проекту, але й усі, хто 

був присутнім у великій їдальні інтернату під час щедрування. 

          У січні і в лютому відбулися репетиційні заняття волонтерів по розучуванню 

нових пісень, знайдених у ході роботи проекту, підготовка їх до запису і сам запис 

на студії. Ці справи стали фінальними для учасників проекту, адже незабаром – 

презентація результату – диску, на якому записано вже 10 пісень, які допомагали 

жити, підтримували у роки випробувань бабусь у роки їх юності чи дитинства. 

         Частину вивчених пісень волонтери включили й у вітальну програму 

«вогника», який провели для літніх учасників проекту до Дня захисника Вітчизни 

22 лютого у стінах рідної школи. А під час підсумкової зустрічі 27 лютого 

волонтери обговорювали разом із тими, хто поділився спогадами про музичні 

уподобання своєї молодості, як краще презентувати зроблену роботу, які історії з 

життя чи історії створення пісень включити у програму презентації, які з пісень 

озвучити, які пісні заспівати разом. 

        Попереду – презентація проекту і його завершення, але кожен із його учасників 

уже зараз розуміє і відчуває, що спілкування на цю тему принесло багато теплих 

хвилин і, у першу чергу, тим хто їх так потребує – літнім самотнім людям. 

 

«Пісні , які допомагали жити»  

Керівник проекту Олена Ульяніч 

м. Полтааі 
 

День спонтанного прояву доброти – одна з 

недавніх ініціатив міжнародних благодійних 

організацій. Він відмічається по всьому світу 17 

лютого. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути не просто 

добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо. І є ще 

одним приводом сказати близьким «люблю». 

Соціальні працівники благодійного фонду «Карітас-Волинь» підготували і 

провели 22 лютого 2013 р. в приміщенні  Кімнати школяра м. Нововолинська 

виховну зустріч літніх людей, учасників проекту «Організація діяльності центру 

«Довіра» для жертв тоталітарних режимів», і школярів міста, присвячений Дню 

спонтанного прояву доброти.  

Свято розпочав директор благодійного фонду «Карітас-Волинь» о. 

Володимир Кметь. Який зазначив: «В природі людини закладено бути доброю. В 

ДЕНЬ СПОНТАННОГО  

ПРОЯВУ ДОБРОТИ 

ПРОЕКТ «ПІСНІ , ЯКІ 

ДОПОМАГАЛИ ЖИТИ» 
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Євангелії ми читаємо, «що Господь допомагає тим людям, які навіть не очікують на 

допомогу, і навіть які не заслуговують на неї». В це свято хочу побажати, щоб 

творення добрих справ  відбувалося не тільки тоді коли від тебе це очікують, а 

ставити собі завдання, що очікує від мене Бог, коли я 

бачу його в ближньому. Це і є вияв спонтанного 

прояву доброти.» 

Ведучими на святі були: Бойко Вікторія – 

волонтер Благодійного Фонду «Карітас-Волинь» та 

Тишко Дарина – учениця нововолинської школи № 

4. 

Під час цьогорічного свята діти, молодь та 

старше покоління мали можливість не лише 

продемонструвати свої вміння під час виступів, але й переглянути науково-

популярний фільм про особу, яка стала втіленням добра у ХХ столітті – про Агнес 

Гонджа Бояджу, яку ми знаємо під її церковним ім’ям Матері Терези. 

Молоді учасники заходу прийняли активну участь у проведенні свята: читали 

вірші, співали пісень, проводили вікторину. 

Аматорський творчий колектив «Співоча 

надія», який утворився на базі гуртка народного 

співу нашого проекту,  виконав пісні на тему 

доброти, любові до матері, до Батьківщини: 

«Мамина коса», «Мамина сорочка», «Божа 

мати», «Вишиванка».  

Найстарший учасник свята, активний член 

цільової групи проекту -  Пона Іван Федорович 

розповів вірш Т. Г. Шевченка «Минають дні, 

минають ночі...». Він зорієнтував молодь на те, 

що споконвіку притаманне нашому народові: 

патріотизм, відданість, гостинність, 

працьовитість. 

Тематика свята повністю співпадає із місією 

«Карітас-Волинь» – розвивати традиції доброчинної діяльності та реалізувати 

соціальну роботу, спрямовану на підтримку дітей і молоді у складних життєвих 

обставинах, соціальних сиріт, людей похилого віку, жертв тоталітарних режимів. 

Ведучі дійства підвели підсумок проведеного заходу, що таке істина життя? 

Це жити серцем, любити людей – таке завдання стоїть перед кожним. 

На завершення заходу доброти всім присутнім був організований святковий 

стіл з солодощами, печивом та фруктами. Діти та літні люди жваво ділилися 

враженнями від проведеного свята. Відбувся справжній діалог між поколіннями.  

 

Координатор проекту  

у ВОБФ «Карітас-Волинь» 

Тетяна Карпенюк, м. Нововолинськ 
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15 лютого 2013 р.  з усіх куточків села Сонячне 

Охтирського району Сумської області до місцевої 

бібліотеки поспішали жителі  села. Саме в 

приміщенні бібліотеки бібліотекарями та за 

сумісництвом волонтерами проекту «І осінь життя буває золотою» проходило 

свято «Стрітення» для людей похилого віку. Серед присутніх ті, хто пережив 

тяжкі роки: німецьку окупацію, важкі повоєнні роки, відбудову господарства. 

Серед присутніх ті, хто пережив тяжкі роки: німецьку окупацію, важкі 

повоєнні роки, відбудову господарства. Мабуть тому до підготовки свята всі 

віднеслися досить трепетно та відповідально: з 

дітьми підготували концертну програму, запросили 

також виконуючу обов'язки директора  Охтирського 

районного центру соціального обслуговування 

Наталію Адріївну Чемерис, яка розповіла про роботу 

центру та допомогу, яку він надає стареньким. 

Учасники художньої самодіяльності 

продемонстрували чудові концертні номери, які 

підняли настрій присутнім. Але на цьому програма 

не закінчилася, всі присутні гості свята залюбки покуштували смачної польової 

каші, пригостилися солодощами, а також послухали чудові пісні у виконанні Лідії 

Мартищенко-солістки  Сонячненського будинку культури, тріо "Соколи", 

подружжя Микитенків. Під час спілкування згадали пісні своєї молодості, 

обговорили славне минуле села та нагальні проблеми сьогодення. 

          Після свята запрошені поділися враженнями. 

Квасова Неоніла Володимирівна: "Я дуже 

вдячна організаторам свята за надану можливість 

зустрітися і поспілкуватися в колі друзів, адже не так 

часто доводиться зустрічатися, бо живемо на різних 

вулицях села. Маю надію, що і надалі будемо 

спілкуватися." 

Куліш Галина Григорівна: "Я постійний гість 

бібліотечних заходів і завжди приємно вражена 

новими формами роботи бібліотеки". 

О.М.Андоленко, 

 керівник проекту  

«І осінь життя буває  золотою»,  

м. Охтирка, Сумської обл. 

Трагические судьбы миллионов людей, угнанных во 

время Великой Отечественной войны на работы в 

Германию или оккупированные ею страны и 

заключенных в концлагеря,  долгое время оставались запретной темой. Ведь 

многие из военнопленных и остарбайтеров по возращении на родину прошли 

еще и через советские фильтрационные лагеря НКВД, через ГУЛАГ. И даже 

если человека впоследствии не трогали власти, факт пребывания на роботах в 

фашистской Германии вызывали к нему подозрения у окружающих. А это было 

еще одной мукой. 

СПІЛКУВАННЯ  

В КОЛІ ДРУЗІВ 

ВРЕМЯ 

ИСПЫТАНИЙ 
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            Сегодня есть стремление общества узнать всю правду об узниках и их 

судьбах, чтобы их воспоминания стали еще одним предостережением против 

нацизма, фашизма и всего, что связано с унижением целых народов. 

 Только за период с 15февраля по 19 апреля 1942 года из Донбасса на 

принудительные работы в фашистскую Германию было отправлено 50 эшелонов с 

50 тысячами молодежи. В рамках проекта «Разом сивими  стежками минулого» мы 

расскажем о некоторых из них. В нашем городе  

              В нашем городе Алчевске проживает один из остарбайтеров       Анатолий 

Васильевич Лукьяненко. 

 Сегодня ему 85 лет. «В Германию в 

четырнадцатилетнем возрасте я попал случайно. Как 

говорят, оказался в ненужное время в ненужном месте. 

Ехал на велосипеде по дороге из города. Меня и забрали.  

Думали, что партизанский разведчик, - вспоминает ветеран. 

– Ехали мы долго, конвоиры эшелона бросали нам, как 

собакам, хлеб с опилками, даже воды вдоволь не давали. О 

чем думал в поезде? Как сбежать. Но если двери вагона и 

открывали, то на входе всегда стояли охранники с 

автоматами. В  вагоне общались шепотом, боялись 

разозлить немцев, чтобы не расстреляли. Русских не 

жалели, к скоту и то лучше относились».  

Поначалу всех прибывших определили в пересыльном лагере, где каждого 

сфотографировали и поставили номер. У Анатолия Васильевича на руке он и до сих 

пор - 6835. Из лагеря паренек попал в немецкий город Дортмунд. Всех 

остарбайтеров расселили в бараки, которые находились почти на территории 

металлургического завода. Так легче было гонять на роботу. Распорядок дня 

строгий: подъем в 6 утра, завтрак – кружка эрзацкофе и кусочек хлеба в 150 

граммов. 

Поначалу Лукьяненко подметал в цехе, мыл туалеты. Позднее попал в 

прокатный цех, где катали рельсы и проволоку. За день так уставал, что к вечеру 

засыпал как убитый, даже о голоде и холоде забывал. В бараках не топили, 

кормежка была настолько плохой, что работники еле ноги таскали, а работа была 

очень нелегкой. И отношение к ним было бесчеловечным, безжалостным. 

«Когда наши подошли, начались сильные бомбежки, - вспоминает Анатолий 

Васильевич. – Сначала снесли одну половину города, затем вторую. Завод тоже 

разбомбили. А нас уже никто не держал, разбежались кто куда. Окончательно нас 

освободили союзники, перевели в английскую зону. Здесь к нам относились 

дружелюбно.  Вскоре русских собрали на городской площади и повезли в 

советскую зону». 

Но домой Анатолий Васильевич попал еще не скоро. Сначала всех бывших 

невольников оставили на территории Германии для сбора урожая. Потом, наконец, 

отправили домой. У каждого на душе были тревоги и сомнения: живы ли родные, 

как встретит Родина? Слухи ходили разные. 

Поезд прибыл в Ворошиловск (так назывался Алчевск) 31 декабря, в 23 часа. 

С вокзала шел пешком. Он смотрел на людей, выбегающих на улицу встречать 

Новый год. Все обнимались, целовались, поздравляли друг друга и радовались 
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тому, что 1946-й будет мирным и созидательным. 

Прошли годы. Анатолий окончил вечернюю школу, Луганский горный 

техникум, а затем Харьковский институт, работал на шахте начальником участка. 

Судьба его сложилась. Но нередко по ночам снились бараки, крики фашистов, 

издевательства над беззащитными людьми, тяжелый труд и чувство безысходности. 

То время он не сможет забыть никогда.  

                                                            Руководитель проекта Горбенко Н.В. 

Совет ветеранов Алчевска 

В межах реалізації проекту «Поєднання інтересів 

молоді та людей похилого віку», який реалізується у 

рамках програми «Місце зустрічі – Діалог» за 

підтримки фонду «Пам’ять. Відповідальність. 

Майбутнє» та ВБО «Турбота про літніх в Україні» 14 лютого молодь разом з 

літніми людьми провели захід  «Маємо честь запросити», наповнивши 

свято коханням та надзвичайними емоціями. 

        Спочатку всім гостям були роздані сердечки з 

номерами по яким в кінці заходу проводилась  

безпрограшна лотерея. Розпочався захід 

конкурсною програмою "В наших серцях живе 

кохання", де спочатку  розповіли як зустрічають 

Валентинів день в різних країнах. 

         Ми не втримались і перейняли традиції на 

один день. На прикладі Англії та Шотландії, де 

молодики  клали до мішечка відповідну їхньому 

числу кількість квитків, з позначеними на них 

іменами дівчат; потім кожен виймав один такий 

квиток. Дівчина, ім'я котрої діставалось таким 

чином молодій людині, 

ставала на наступний 

рік його «Валентиною», 

а він — її 

«Валентином». Так ми обмінялися квитками і на вечір 

стали єдиною парою, приймаючи участь в конкурсних 

програмах. Після розважливих конкурсів та розповідей 

перейняли звичай від Італії та Японії  дарувати другій 

половинці солодощі, де ми передали свої почуття роздавши 

всім присутнім шоколад.  

           Із добрим настроєм та сповненими любові серцями 

молодь з літніми людьми завершили прекрасний день. 

          Після прекрасного свята ми зустрілись вже 23 лютого де  провели тематичний 

вечір «З піснями по життю». 

ДОБРІ СПРАВИ 

МОЛОДІ 
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  Розпочався 

захід конкурсно-

розважальною  

програмою, де 

жінки приготували 

багато сюрпризів та 

виступів. Для 

кожного чоловіка 

ми прочитали вірші 

та байки, де розповідалось про їхню мужність і як ми вдячні їм за подвиг і 

піклування нашого покоління. Провели багато конкурсів, а Гелих Ганна Петрівна 

передяглась в циганку і розповідала всім охочим з жартами їхнє подальше чудове 

життя. Після чого із добрим настроєм  завершили прекрасне свято. 

Ми продовжуємо відвідувати  та надали адресну допомогу в’язням німецько-

фашистських загарбників під час ВВВ. 

        Костильов Володимир Трохимович розповів 

нам що він був найстарший в сім’ї з трьох дітей. 

Після закінчення 7 класів у 1941 був відправлений 

етапом до Венгрії, де працював не електростанції 

електриком. Німці ставились до нього добре. Але 

дуже хотілось на Батьківщину, тому коли 

закінчилась війна він зразу вернувся додому, де 

проживає до теперішнього часу.  

        Трюханова Марія Павлівна розповіла що в їхній сім’ї 

було 4 дітей. По закінченню 5 класів у 42 році, потрапила 

до Германії разом із усіма полоненими. У свої 16 років 

працювала на заводі. Робота була дуже тяжка, з сльозами 

на очах згадала цей час. Вернувшись додому вона 23 роки 

пропрацювала в колхозі свинаркою, ще 5 років дояркою. 

Зараз щасливо відпочиваю на пенсії з доньками та 

внуками. 

         Бурлаченко Ольга Андріївна розповіла що закінчила школу в 1935 році, де 

після закінчення працювала в колхозі, доїла 

корів та доглядала за свиньми. В 1943 году, коли 

Ольгі Андріївні виповнилось 16 років, попала в 

полон. У Німеччині у кожного полоненого був 

залізний 

номер на 

грудях, а ззаду 

нашивка ОСТ, 

там вони 

перебували в жахливих умовах. Майже місяць 

жили по 20 осіб в одній кімнаті, їх годували 

гнилою картоплею і бруквою. Німці змушували 

в'язнів важко працювати, перевозити залізо на 
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тачках. А 21 квітня 1945, під час сильної перестрілки, полоненим вдалося втекти в 

тил, де їх нагодували і дали тимчасовий притулок. Пізніше з'явилися машини, які 

розвозили всіх спочатку до 1-го розподільного табору, потім до 2-го і т.д. Так вони 

дісталися до річки Одер, кордону з Польщею. Там жінки допомагали солдатам в 

частині: одні прали, інші готували. Після закінчення війни, через Київ, Ольга 

Андріївна повернулася на Батьківщину, де виховала трьох дітей.  

           Пьянова Катерина Олексіївна в 1941 році закінчила 10 класів Миколаївської 

школи, а в 1942 вона була викрадена в Німеччину.У Німеччині Катерина Олексіївна 

була в таборі Бетенбрюк. Він знаходився в 2-3 км від міста Вальсроде. Полонені 

перебували як під внутрішньою, так і під зовнішньою охороною, бо недалеко від 

табору знаходився завод. Подалі знаходився німецький табір, де працювали 

вільнонаймані дівчата й старі, непридатні для служби. Катерину Олексіївну дали в 

допомогу одній німкені, прибирати. Вона добре ставилася до Катерини Олексіївні. 

Годували однією вареною бруквою, тому всі були дуже худими і не було сил ні на 

що.У 1945 році їх визволили союзники - французи. Місяця через 4, після розподілу, 

повернулася до Миколаєва.Після війни було дуже важко, розруха, голод але зараз 

все добре і вона спокійно відпочиває на пенсіїї. 

 Віта Твардовська 

 заступник голови МОГО "Творити добро" 

 

Проект «Клуб для пожилых «Здоровое старение», 

который реализует Запорожский городской 

благотворительный фонд «Еврейский общинный 

центр «Мазаль тов» - это не только встречи и диалоги, но и творчество, новые 

знания, которые получают наши участники.  

        Например, 22 февраля прошла программа, которая охватила сразу 3 праздника. 

«Это не возможно!» -  скажете вы, а мы ответим 

«Для наших пожилых мы готовы на все!». 

        И в этот день мы 

рассказали 50 

участникам о Пуриме 

– еврейском 

празднике добра и 

зла, поздравили 

мужчин с Днем 

защитника отечества и вспомнили о Дне языка. 

        Каждая встреча 

Клуба для пожилых несет в себе сразу несколько 

миссий – проведении досуга, активизация пожилых, 

позитивные эмоции, диалог и шаги на пути к 

здоровой старости. А для того, чтобы не стареть, 

иметь полноту жизни нужно тренировать пальцы и 

память. Для этого мы предложили участникам 

сделать букеты из конфет, чем оживили бабушек и 

дедушек и подняли им настроение. «Обязательно 

расскажем своим подружкам из терцентра, как легко и дешево сделать подарочный 

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 

ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ 
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букет!», -  благодарили нас. 

        Уже традиционным стало участие хора «Червона 

Калина», который благодаря нашему проекту пополнил 

свои ряды и привлек ранее одиноких, а теперь очень 

занятых песенной жизнью женщин. Они подарили нам 

несколько песен и заставили всех танцевать – кого-то  на 

месте, а кого то и по настоящему «как в молодости»! 

         А вот какой чудесный стих подарила нашему проекту 

Диалог поколений одна из участниц, которая по себе знает, 

как важно быть услышанной: 

 

                   Память 

 

Я в память пошлости не допускаю, 

Ее храню и обожествляю. 

Она святынь из всех святынь! 

Прошу я память: «Ты не остынь!» 

Год 45-ый память хранит, 

А все, что было ей не забыть –  

Улыбок море и горе, смех. 

Забыть все это – великий грех. 

Спасибо паять за то, что есть, 

А все, что было – того не счесть. 

Я низко кланяюсь тебе, родная, 

  Живи ты долго, преград не зная! 

 

Руководитель проекта «Клуб для пожилых «Здоровое старение»  

Запорожского ГБФ «Еврейский общинный центр «Мазаль тов» 

Минакова Катерина 

 

Майже півроку у зорянській громаді  діє   

проект «Бути! Жити! Творити!»,  який реалізує 

колектив Зорянської СБО «Зоря» при  

гуманітарній підтримці німецького Федерального Фонду “Пам’ять, 

Відповідальність, Майбутнє” у співпраці зі Всеукраїнською благодійною 

організацією “Турбота про літніх в Україні”. 

Вся робота над проектом підпорядкована важливій меті: дати можливість 

відчути себе корисними, потрібними, не самотніми людям цільової групи проекту, 

що народилися до травня 1945 року, постраждали від націонал-соціалізму,  жертв 

війни і жертв сталінізму. А ще важливим для нас є бажання перейняти неоцінений 

життєвий досвід людей, які пройшли випробування, зберегли  тепло душі і 

прагнення активно жити. За цей час (з вересня 2012 року) життя в громаді значно 

змінилося: кожен учасник цільової групи відчуває власну причетність до всього, що 

відбувається навкруги, не залишається байдужим до проблем в селі,  ініціює  нові 

ідеї щодо вирішення соціальних питань жителів територіальної громади. 

АКТИВНЕ ЖИТТЯ 

ЗОРЯНСЬКОЇ ГРОМАДИ 
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 Під час реалізації проекту у зимовий період  було проведено низку заходів, 

завдяки яким охоплено турботою та увагою представників старшого покоління. 

Серед них привітання з Днем Святого  Миколая,  з Різдвяними та новорічними 

святами.  A ще нашим надбанням  є створення вокальної групи «Червона калина» зі 

складу учасників проекту під керівництвом  Пескової 

Наталії: Переясловець Марія Павлівна, Кушнір Віра 

Михайлівна, Славнова Євгнія Іванівна, Яковенко 

Ніна Михайлівна, Кірієнко Тамара Федорівна, 

Драгун Любов Федорівна, Вергун Зінаїда Іванівна. 

Вони відвідують вокальний гурток  та вже 

неодноразово вражали  односельчан чудовими 

талановитими виступами.   

Колядками та щедрівками разом із вокальною 

групою на площі біля сільського будинку культури влаштували інсценований 

вітальний виступ. Серед волонтерів – учні школи, молодь та літні люди, які  у 

святкові новорічні дні приносили гарний настрій у оселі жителів села  в тому числі і  

учасників проекту. Приємними враженнями про ці події обмінювались жителі села, 

запрошували у дім, з хвилюючими спогадами про відроджені традиції  дякували 

колядникам. 

 В 2013 році селу Зоря виповнюється 80 років. А історія села ще не написана. 

Ініціатором до написання хроніки історичних подій є бібліотекар  сільського 

будинку культури Яковенко Наталія Миколаївна. Цю ідею підхопили учасники 

цільової групи, активно взялися за збір спогадів і  активісти СБО «Зоря»,  учителі,  

діти.  Зібрано багатий фотоматеріал, спогади тих, що стояли біля джерел 

селоутворення. Спогадами поділилися  Переясловець Марія Павлівна, Андрось Віра 

Арсентіївна, Приймак Іван Іванович, Андрось Віра Арсентіївна, Дехтярьова Віра 

петрівна та інші. І Першим підсумком роботи був захід, приурочений  90-річчю 

Томаківського району та 80-річчю селища Зоря. Тож 16 лютого у Зоянській ЗОШ І-

ІІІ ст.  з цієї нагоди зібралася односельчани.  Після урочистого відкриття свята до 

слова були запрошені сільський голова Коншина Наталія Іванівна, радник голови 

Томаківської районної ради  Гребенюк Ірина 

Володимирівна, яка разом із привітальними 

словами подарувала  святковий коровай всім 

учасникам проекту та вручила Подяки сільському 

голові Коншиній Н.І. та  голові СБО «Зоря», 

директору Зорянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слюсар 

І.В. за сумлінну, наполегливу, подвижницьку 

працю, активну громадську діяльність, вагомий 

внесок у вирішення соціальних питань жителів 

громади.    

 

Село живе новим життям, але не забуває тих, кого вже немає разом з нами, 

хто брав активну участь у становленні Зорі.  Про ветеранів війни – жителів села, їх 

героїчні вчинки розповів учитель історії  Журавель Микола Миколайович. Пам’ять 

про них ушанували хвилиною мавчання.  
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Захід супроводжувався талановитими виступами школярів: Муляр Анни, 

Третякової Єлизавети, Ноготь Анастасії, Шапошник Юлії. Неперевершеним був 

виступ вокальної групи «Червона калина», які виконали пісні зі своєї молодості: 

«Про Васю тракториста», «Дорога додому»,  «В степях далекой Украины»,  

«Рідня», «Ой, біда, подруженьки, ой, біда». А Переясловець Марія Павлівна вразила 

декламуванням вірша «Шел солдат», в залі всі у захваті із сльозами на очах слухали  

її промовистий виступ. 

 

У залі були виставлені роботи майстринь, народних умільців села Плиски 

Лариса Миколаївна, Сальченкової Лариси Володимирівни.  

Учасники проекту  дякували Яковенко Наталії Миколаівні, Пєсковій Наталії 

Валеріївні, Лексиковій Наталії Валеріївні, Строган Таїсії Василівні, Строгану 

Владислав Владиславович  та іншим за прекрасну організацію заходів. 

  Кожна така зустріч  об’єднує, згуртовує, допомагає літнім людям відчувати  

себе потрібними, надає стимул до активного життя, вселяє надію на краще, а 

молодому  поколінню набувати важливий життєвий досвід для майбутнього.  

Голова Зорянської  СБО «Зоря »  

Томаківського району  Дніпропетровської  області   

Слюсар І.В. 

Член СБО «Зоря»  Кольгіна Т. О. 

Однією з найяскравіших зустрічей, які організував Фонд 

св. Володимира спільно з Інститутом Лідерства 

УКУніверситету в проекті «Діалог поколінь» була 

тематична Зустріч-свідчення «Різдво в неволі». Спогадами про святкування 

Різдва в умовах вимушеної еміграції, виселення, концтаборів, війни поділилися з 

молоддю політвязні, репресовані та свідки ІІ Світової війни. Модераторами, 

операторами та слухачами Зустрічі «Різдво в неволі»  була молодь. Спогади 18 

свідків    були заслухані і записані  на  відеокамери та диктофони. Деякі яскраві 

спомини були такими вражаючими, що відеооператор Петро Дідула вважає їх 

майбутнім проектом для фільму. 

Вертепне дійство на слова Ліни Костенко, 

яке поставила молодь театру «Мета» та хору 

«Осанна» на завершення Зустрічі, було 

обдароване радісними оплесками. 

Зустріч «Різдво в неволі»  розпочинає 

завдяки підтримці Федерального Фонду 

Німеччини 

«Пам’ять 

Відповідальні

сть Майбутнє» цикл тематичних Зустрічей, 

націлених на ближчу і дальшу перспективу:  

Зустріч як чудова можливість для молоді 

торкнутися живої історії, Зустріч як 

психологічне оздоровлення літніх людей, 

травмованих минулим і Зустріч як збір 

матеріалів для цінного аудіо-архіву.  

РІЗДВО В НЕВОЛІ 
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Такі унікальні свідчення  живої історії 

страшних воєнних часів, несправедливих 

засуджень, принизливого та роздвоєного життя 

в підпіллі стануть джерелом для істориків, перед 

якими  стоїть велике завдання очищення 

замулених окупаційними режимами історичних 

джерел України. Тільки правдива історія може 

стати основою для примирення країн Східної 

Європи, скалічених війнами. 

Ігор Матушевський, 

       Голова Фонду св.. Володимира 

Святослав Турканик,   

Заступник координатора   проекту «Діалог Поколінь» 

 

15 лютого 2013 р. в день свята «Стрітення» в Центрі 

Родини при Фонді святого Володимира відбулася 

Зустріч-бесіда психолога, педагога і богослова п.Оксани 

Кочерган з особами літнього віку на тему  «Шляхи до 

внутрішньої свободи». 

В слові п. Кочерган було розгорнено різні 

можливості праці над власними почуттями, з 

умінням пережити 

стрес, образу, 

незадоволення собою. 

Було порушено багато 

цікавих питань, які 

викликали живу 

дискусію:   

- як подолати страх перед майбутнім? 

- як навчитися радіти кожній пережитій годині? 

- як будувати щоденний оптимізм? 

- як зняти напругу і звільнити серце? 

- як творити біля себе атмосферу миру?   

Бесіда і дискусія з психологом продовжувалася за 

гостинним столом в трапезній Центру Родини. 

Веселій атмосфері ділення  сприяв святковий стіл з 

солодощами, фруктами , пампухами і гарячим 

запашним чаєм . Хоч надворі було морозно, сніжно і 

слизько, на Зустріч прийшло численне товариство 

«сивочолих». 

Ігор Матушевський, 

   Голова Фонду св. Володимира 

Леся Крип’якевич, 

      Координатор проекту «Діалог поколінь» 

ШЛЯХИ ДО 
ВНУТРІШНЬОЇ 

СВОБОДИ 
 



17 

 

В рамках 

совместного 

проекта «Место 

встречи 

ДИАЛОГ» с 

благотворительной организацией «Касталия-Фонд» 

при поддержке Фонда «ПАМЯТЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ»,  Джанкойским 

подразделением ВБО «Турбота про літніх в Ураїні» 

в АРКрым,  в сёлах района (с.с. Светлое ,Яркое, Кондратьево, Новокрымское, 

Лобаново и посёлке Азовский) были организованы встречи воспоминаний  жертв 

нацистских преследований (остербайтеров, пожилых людей, которые были на 

оккупированных территориях во время второй мировой войны) со школьниками и 

молодёжью занимающимися в художественных 

кружках, а также увлекающимися художественным 

творчеством. Встречи 

проводились с целью 

последующего 

проведения выставок 

художественного 

творчества на тему 

«Война и мир: диалог 

поколений».        

         Во время этих встреч пожилые люди в тёплой 

обстановке и волнением рассказывали собравшимся свои истории о пережитом в 

годы войны. Дети с 

интересом слушали и 

задавали вопросы. 

        Диалог 

продолжался и во 

время праздничных 

мероприятий на 

которые дети 

пригласили своих 

новых друзей из числа жертв нацистских преследований.   

Взаимные поздравления от всего сердца, конкурсы, танцы, песни создавали 

атмосферу доверия и располагали к непринуждённым беседам, способствовали 

сближению этих людей  и их взаимопониманию. 

 

Джанкойское подразделение  крымского отделения 

 ВБО    «ТУРБОТА ПРО ЛІТНІХ В УКРАЇНІ» 

ДЖАНКОЙСКОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВБО    «ТУРБОТА ПРО 

ЛІТНІХ В УКРАЇНІ» 
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Організуючи зустріч старшого покоління з молоддю, 

ми часто стаємо свідками появи можливості 

переказування споминів вперше, бо «дотепер ніхто не 

цікавився, а дітям і внукам боялися говорити цю 

страшну правду». 

Зустріч поколінь це - чудова можливість для 

молоді торкнутися живої історії. Зустріч поколінь це 

- психологічне оздоровлення літніх людей, що 

травмовані минулим, але які, незважаючи на свій 

фізичний стан  та поважний вік, часто дають приклад 

оптимізму, мудрості та сили. Зустріч поколінь це - 

збір матеріалів для цінного аудіо-архіву, який 

започаткував Фонд святого Володимира, реалізуючи 

проект «Діалог поколінь» при підтримці Німецького 

Федерального фонду «Пам’ять Відповідальність Майбутнє».   

 

23 лютого 2013 р. в Реколекційному Центрі Львівської Архієпархії в 

Брюховичах відбулася Зустріч на тему «Гідність в негідних обставинах». 

Попередньою Зустріччю «Різдво в неволі» 2 лютого 2013 р. розпочався цикл 

тематичних Зустрічей, націлених на ближчу і дальшу перспективу:суспільного 

залучення людей старшого покоління та збір інформації про періоди війни та 

тоталітарні режими.   

 

Головним ведучим і модератором Зустрічі «Гідність в негідних обставинах» 

був др.Олег Турій, професор Українського Католицького Університету. Його 

помічниками стали студенти факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка та  

працівники Українського Католицького Університету. Двадцять п’ять осіб ділилися 

споминами і двадцять вісім молодих слухачів були модераторами, операторами, 

фотографами та волонтерами.  

 

Важливим гостем, який був запрошений на 

Зустріч, був Блаженніший Любомир Гузар, який є 

моральним авторитетом України і одночасно  був 

учасником вимушеної еміграції в часі війни. Через 

хворобу не зміг бути присутнім особисто але 

прислав свій 40-хвилинний аудіо спогад про 

німецьку окупацію Львова, перші радянські війська, 

табори біженців в Австрії та еміграцію в чужину.   

 

Свідчення осіб було поділено на три тематичні групи : 

 1. ІІ Світова війна, німецька окупація, УПА. 

 2. Вимушена еміграція, заслання, життя поза Батьківщиною  

 3. Опір системі, десидентство, підпілля, 60-тидесятництво 

 

Цінними спогадами поділилися Юрій Шухевич, Борис Білинський, Лариса і Тетяна 
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Крушельницькі, Богдан Жеплинський, Ольга 

Новаківська, Оксана Семотюк та інші.  

 

Такі унікальні свідчення живої історії 

страшних воєнних часів, несправедливих засуджень, 

принизливого та 

законспірованого 

життя в підпіллі 

стануть джерелом 

для істориків та причиною для переосмислення 

своїх поглядів на історію молодим поколінням. 

Перед нами усіма стоїть велике завдання - очищення 

спотворених окупаційними режимами історичних 

джерел України. Тільки правдива історія може стати 

основою для примирення країн Східної Європи, скалічених війнами. Україна 

збираючи і шануючи особисті історії, наповнюватиме європейську культуру памяті, 

в якій дотепер українці були відсутні. 

Леся Крип’якевич, 

         Координатор проекту «Діалог поколінь» 

Святослав Турканик, 

    Модератор Зустрічі «Гідність в негідних обставинах» 

 
 

 

 

Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 

(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

http://www.mestovstrechi.info/ua/ 
 

 

 

 

Виконавець випуску: 

 Благодійний Фонд «Карітас СДЄ УГКЦ» 

Адреса: Львівська обл., 

м. Дрогобич, вул., В. Чорновола, 4. 

82100 

Веб-сайт: www.caritas-sde.org 

 

 

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
http://www.caritas-sde.org/

