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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК№ 8
(квітень 2010)

«Інновації, орієнтовані на подолання
самотності літніх людей»

м. Снігурівка

В Снігурівці продовжує свою роботу
проект «Інновації, орієнтовані на подолання
самотності літніх людей».

В квітні представники цільової групи,
молодь відвідали музей с. Галаганівка, який був
створений за ініціативи завідуючих сільським
клубом та сільською бібліотекою та за підтримки

усіх жителів села, які надали допомогу при формуванні фонду музею. В музеї
відтворено побут наших предків від давнини до сьогодення.

Присутнім екскурсія дуже сподобалася, представники старшого покоління
неначе занурилися в своє минуле, а молодь отримала нові знання з історії рідного краю.
Всі отримали позитивні емоції та заряд позитивної енергії від цієї поїздки.

музейні експозиції представники цільової групи

СТИРАЮЧИ БАРЄРИ ПОКОЛІНЬ

Протягом квітня, в основному наші зусилля були спрямовані на архівування
спогадів та життєвих історій представників цільової групи. Адже, вже в травні повинна
бути видана брошура, яка розповість про весь історичний трагізм наших людей.
Зважаючи на те, що бюджет проекту є обмеженим, і ми не могли виходити за рамки
проекту, наша організація все ж таки подала ініціативу про збір спогадів не лише
представників нашої цільової групи, але й всіх, хто в тій чи іншій мірі постраждав від
нацистських і сталінських репресій. В цьому питанні нам також допомагають сільські
голови і волонтери з числа учнів, які зголосилися взяти участь у цій потрібній справі.

Також
триває

підготовка до
відзначення

Дня пам’яті
жертв

політичних
репресій.

Готується сценарій, сценки за участю
представників цільової групи. Всі наші учасники
проявляють неабияку зацікавленість у
запланованих заходах і хочуть бути максимально
корисними. І ми, в свою чергу їм у цьому
допомагаємо.

ГО «Агенція розвитку Радехівщини»

Наші літні люди активно готувались до релігійних свят , яких було багато у квітні
місяці, ми звичайно також. Далі ми почали готуватись до нашого вликого свята, що
відбудеться 2 2 травня і присвячене 65-р іч чю Перемоги. Захід у нас для
представників сіл задіяних в проекті Ковалин, Дівички, Стовпяги, Єковці та міста
Переяслав-Хмельницький. Це серйозне свято з запрошеними гостями, дитячими
колективами, нашою молодю, тому ми зарання і серйозно готуємось.
Звичайно ми продовжували збирати інтервю на диктофон, збільшили свій ахів
фотографій, та все ж головне для нас зараз провести гарно і достойно для героїв нашого
свята - вечір, що їм присвячується "Від серця до серця".

Тетяна Андросенко
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Літній вік це не старість, а
важливий індивідуальний етап
життя

Особливістю бенефіціарів цього
проекту , зокрема з-посеред 40
остарбайтерів у нашому місті є те, що
наймолодший з них має 84 роки, а
найповажнійшій, Анні Фелик, минула
уже 95 весна. Дещо «молодшими» є
вікові категорії колишніх політв’язнів
(18 осіб): від 78 до 91 року життя (Марта
Підлісецька). Адже «Голгофа» цих

чинилася в основному наприкінці та після війни.
Усі ці особи мають статус ветеранів війни- учасників війни і за чинною Постановою

КМУ
«Здоров’я нації» навіть просто літні люди підлягають постійному диспансерному
медичному спостереженню, що включає надання комплексних медичних послуг – від
профілактичного характеру до лікування потребуючим.

Для запланованого за проектом розгляду на медичній раді Жидачівської ЦРЛ
питання про рівень
медичного обслуговування цільових груп фактичний стан справ оцінювали подвійним
шляхом:
А) за даними медичного огляду, що проведений у березні-квітні ц.р. із заключним

експертним висновком завідувачем поліклінікою ЦРЛ щодо оглянених 46 осіб (із 58
підлягаючих- 82,7 %) , з яких тільки 14 – комплексно у поліклініці, з проведенням
допоміжних методів обстеження, а решту (32) – оглянено вдома сімейними лікарями в
активному порядку. На відміну від перших тільки декому з них проведено по показах
ЕКГ, аналізи крові, сечі, організовано консультації профільних спеціалістів. Частина з
них ( 22) є уже маломобільні і таким призначали потрібне лікування шляхом
«стаціонар вдома», чи скеровували на стаціонарне лікування у відповідне відділення
лікарні (4).
Результати оглядів 46 осіб:

- 42 (90 %) страждають хворобами органів кровообігу: ішемічна хвороба серця (ІХС),
гіпертонічна
хвороба (з перенесеними інфарктами міокарда, інсультами чи без цих ускладнень),
атеросклеротичні
ураження магістральних судин нижніх кінцівок, енцефалопатії тощо);

- 7 (15 %)- хворіють деформуючим остеоартрозом суглобів із значним порушенням
функцій;
- 7 (15%) – мають хвороби органів травлення;
- 4 (8,7 %)- мають хронічні обструктивні хвороби органів дихання;
- 3; 3; і 3 особи відповідно уражені онкохворобами, цукровим діабетом, катарактою
очей..

Отже кожний оглянений у середньому має більше одної хвороби, а при
перерахунку на 1000
оглянених отримаємо показник поширеності 1413, що майже кореспондується із
ураженістю пересічних дорослих жителів міста. (1300 – 1400). Утім думати, що
перенесені фізичні, моральні, психологічні знущання в час перебування на каторжних
роботах не вплинули на подальший стан здоров”я є безпідставно, бо абсолютна
більшість із цієї категорії осіб уже давно відійшла за обрій,а ті, що ще живуть досі –
обдаровані природою на тривале життя: Бог дав їм хрести, але і дав сили їх нести.

Б) Другий шлях оцінювання рівня медичного обслуговування проведено залученими
до проекту волонтерами методом анкетованого інтерв”юірування 30 осіб по 7
позиціях. Отримано результати:
1.Самопочуття щодо стану здоров”я : задовільне – 6 осіб; посереднє – 8; погане 16;.
2.Проходження щорічного медичного огляду в попередні роки: не проходили 2-5 років
11 осіб;
3.Знають прізвище свого сімейного лікаря – так 24 особи;
4.При призначенні лікарем лікування 22 особам вдома: його виконували: медична
сестра сімейного лікаря- у 12 випадках; сусідський медпрацівник - у 4 випадках;
шукають собі самі- 6 випадків;
5.Чи отримували санаторно-курортне лікування за останні 10 років ? так 5 осіб;
6.Чи пам’ятають випадки неуважного ставлення лікарів до себе з мотивів літнього
віку? –так 3 особи;
7.Які найчастіші побажання висловлюють пацієнти цільових груп? – безкоштовне
забезпечення медикаментами, перев’язочними матеріалами, потрібними для
проведення оперативного втручання
засобами, прискорення черги на безкоштовне зубопротезування..
8.Особливі побажання з боку 3 –х пацієнтів- « Дай Боже здоров”я моєму лікарю».

Зібрані матеріали були розглянені 23 квітня 2010 року на медичній раді з прийняттям
рішення
щодо усунення виявлених недоліків з рекомендацією медзакладам району провести
вивчення
аналогічного питання на своїх медичних дільницях.
Відповідальним за виконанням прийнятого рішення покладено на завідувача

відділенням сімейної медицини Жидачівської поліклініки.

Керівник проекту Степан Толох ,м. Жидачів
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ЖИВА ІСТОРІЯ – ВЕТЕРАНАМ

9 травня 2010 р. Центр молодіжних ініціатив «Тотем» провів
довгоочікувану презентацію - побачив світ перший
альманах «Жива історія», над яким з вересня 2009 року
працювала група проекту «Діалог поколінь». Першими
альманах отримали ветерани – ті, які давали інтерв'ю для
його створення, і ті, зустрічі з якими ще відбудуться.
Альманахи були вручені ветеранам одразу після вручення їм
херсоньским міським головою пам'ятних нагород до 65-
ліття Перемоги. Керівник проекту «Діалог поколінь» Олена
Афанасьева подякувала тим, хто поділився з молоддю
своїми спогадами, прийшов на зустрічі в клуб, і запросила
до участі всіх, хто хоче і може взяти участь в цій важливій
справі – збереженні пам'яті і передачі досвіду новим
поколінням. Адже важливо зустрічатися не лише перед 9-м
Травня, але й в інші дні, адже літні люди не лише

потребують нашої уваги, але й можуть стати нашими друзями, а для них ми можемо
стати вдячними слухачами. Натомість ми отримуємо унікальний досвід. Звичайно, про
війну можна прочитати і в книгах, але почути розповідь очевидця – це зовсім інша
справа!
В альманах увійшли розповіді, що охоплюють довоєнний період, роки війни, спогади

про перемогу і про нелегке повернення
додому. Альманах «Жива історія» вже
передано в бібліотеки міста, в школи,
вузи, в громадські організації. Його вже
отримали редакції херсонських газет, які
одразу ж звернулися з проханнями
дозволити використовувати матеріали,
зібрані в альманаху, для публікацій – і,
звичайно, такий дозвіл газети отримали,
адже ми збираємо цей матеріал саме для
того, щоб якомога більше людей
долучилося до нашої «Живої історії».

Керівник проекту – Олена Афанасьева

«НЕХАЙ ІСТОРІЯ НЕ ПОВЕРТА ВІЙНУ…»
«Хоча вже давно гул гарматний затих,
Забути – не вистачить змоги…
Зі сплаву геройства і мертвих й живих
Писалось ім’я Перемоги.»

Проект «Сива стежина в 100 доріг», який фінансував німецький фонд «Пам'ять.
Відповідальність. Майбутнє.» продовжує свою роботу.

Враховуючи те, що 9 травня країна святкувала 65-річчя Великої Перемоги, робота
проекту в квітні місяці була спрямована на підготовку до цього величного свята. За
мету колектив проекту мав глибше вивчити події Великої Вітчизняної війни,
налагодити діалог між учасниками воєнних подій та молоддю, зберегти спогади
ветеранів, остарбайтерів, дітей війни для підростаючого покоління та виразити нашу
вдячність тим, хто захистив Батьківщину.

Члени клубу «Осінь життя», волонтери відвідали тих, хто доторкнувся до холодної
страшної суті війни. Це ветерани Великої Вітчизняної війни (21 чоловік) та
остарбайтери (13 чоловік). Під час цих зустрічей було зібрано багато цікавих історій з
життя цих людей, молодість яких опалила війна.

Забуга Ганна Яківна, що має за
плечами 90 років, розповіла, я під
час підневільної праці в Німеччині,
отримала тяжку травму і пів року
лікувалась в німецькому госпіталі.
«… на моєму ліжку було написано
хто я. Всі, хто приходив
провідувати своїх рідних,
прочитавши бірочку говорили:
«русіш». Але клали і мені на
тумбочку щось поїсти.» Бабуся
заплакала і сказала: « Як
покійнику».

Всім учасникам цільової групи
вручили подарунку до свята Великої Перемоги. Розповіді тих, хто на своїх плечах виніс
тягар війни, оформлені і занесені до Книги спогадів.

Відбулася зустріч учнів початкових класів (34 чоловік) з Недбайловою Анастасією
Федорівною, яка в роки окупації теж була вивезена на чужину. В свої поважні 96 років
вона змогла розповісти про тяжке життя і працю далеко від дому. А діти дякували
бабусі квітами, віршованими рядками, які викликали і у бабусі, і у дітей сльози.

Саме пошукова робота в формі діалогу з літніми дала змогу встановити, що в роки
окупації було закатовано 62 жителі селища. З них – 15дітей віком до 15 років, 25 жінок,
одній з яких було 87 років. Встановлено 52 призвіща розстріляних. Зібрано деякі
фотографії тих, хто потрапив до чорного списку. Учасники проекту і надалі
продовжують пошукову роботу.
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А 11 травня учасники проекту провели зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни
(3 чоловіка), жителів блокадного Ленінграду(1чоловік), остарбайтерів (2 чоловіка),
дітей війни (5 чоловік) з учнями місцевої школи (35 чоловік).

Дзвін орденів і медалей змішувався з голосами юних, слова вдячності молодих і з
розповідями учасників воєнного лихоліття. А ще було море квітів, оплесків і звичні 100
воєнних грамів. Лунали воєнні пісні, виконані учасниками фольклорного ансамблю
«Надвечір’я». На велику кількість питань, що поставили учні, охоче відповідали
сивочолі ветерани.

Ця зустріч дала змогу стареньким ще раз повернутися в молодість (нехай і важку),
пригадали своїх побратимів і просто відпочили.

«Нехай історія не поверта війну…»
Керівник проекту – Наталія Колесник

Гордість і слава України

Ти прийшла, Перемого, слідами війни,
З-під заліза і попелу – цвітом весни,
Тим навічним вогнем, що горить – не згоря,
Обеліском, який увінчала зоря.

Люди старшого покоління пам’ятають незабутню весну 45-го, яка була для них
напрочуд теплою і сонячною. Ніби сама природа своїм таємним єством відчувала
радість довгожданого визволення. Це була радість зі сльозами на очах. Що залишила їм
на згадку війна, крім страждань? Що можемо для них сьогодні зробити ми, їхні
нащадки, задля майбутнього яких вони жертвували своїм життям? Насамперед, нам
треба знати і пам’ятати свою історію, особливо події часів Світової та Великої
Вітчизняної війни, щоб попередити повторення жорстокого кровопролиття. По-друге,
ми повинні спішити віддати належну шану тим людям, які боролися за наше
сьогодення.

09 квітня 2010 року в гостинному БФ «Карітас Івано-Франківськ Української
Греко Католицької церкви» зібрались жертви нацистського режиму – 30 учасників
клубу людей похилого віку «Надвечір» - ті, хто у важкі воєнні часи вирвався із тенет
смерті, хто повернувся до рідного дому з доріг війни. Зустріч була проведена з нагоди
відзначення пам’ятної дати 65-ї річниці Міжнародного Дня визволення в’язнів
фашистських концтаборів. Адже саме 11 квітня 1945 році в'язні концтабору
Бухенвальд, довідавшись про наближення американських військ, підняли збройне
повстання.

Святкування розпочалось з Божественної Літургії в храмі Успіння Пресвятої
Богородиці с. Крихівці. Урочисту частину продовжили вітання організаторів свята,
представників влади та громадських організацій. Атмосферу домашнього затишку
створював дует «Яворина» з м. Богородчани, які своїм прекрасним співом
зачаровували усіх присутніх.

Друга половина квітня була присвячена налагодженню діалогу між
поколіннями шляхом організації зустрічей членів «Клубу людей похилого віку
«Надвечір» з учнівською та студентською молоддю. Зокрема, було проведено дві

зустрічі, одна з яких була організована на базі Музею визвольної боротьби
Прикарпатського краю.

Розповіді очевидців дуже схвильовували та вражали молодь. Слухаючи
екстремальні епізоди з життя, яке нівечили жорстокість та свавілля енкаведистів, діти
розуміли : те, що відбувалося на Україні в часи національно-визвольної боротьби не
можна забувати, а навпаки, - слід усвідомити, в ім’я чого гинули люди, молоді хлопці
та дівчата, - в ім’я нинішньої незалежності, нашого майбутнього без кривди та
приниження, для визнання нашої національної гідності.

29 квітня була організована екскурсія в музей Степана Бандери, який
знаходиться селі Старий Угринів (Калуський р-н, Івано-Франківська обл.). Рідне село
С. Бандери – це одне з тих місць, яке спонукає нас задуматись над історичною правдою
життя українців, яким була небайдужою доля України. Саме тут можна зрозуміти і
відчути всю велич і трагізм українського націоналізму.

25 квітня на базі БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» було організовано
зустріч для юних пенсіонерів - тренінг «Внутрішня криза– період самозаглиблення та
поштовх до нових звершень». Такий тренінг допоміг учасникам дослідити, як власне
розвивається внутрішньо-особистісна криза, як можна різносторонньо побачити та
оцінити її негативні та позитивні наслідки, сприймати життєві проблеми не як щось
надзвичайно велике і неозоре, а навпаки, - це те, що мені під силу.

Як підсумок, можемо сказати, що проект «Клуб людей похилого віку
«Надвечір» в процесі своєї діяльності намагається поєднати минуле і сьогодення,
беручи завжди до уваги пропозиції та потреби як представників старшого покоління,
так і теперішньої молоді. Адже час минає, життя вносить свої корективи, незалежно від
наших бажань і сподівань. Треба тільки вчитись підтримати і зрозуміти один одного,
тоді ми зможемо будувати ту демократичну країну, за яку боролися наші предки від
часів Київської Русі і до сьогодні.

Іванна Дмитрук - координатор проекту
«Клуб людей похилого віку «Надвечір»
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Поєднання поколінь

Великдень - одне з найважливіших свят, яке з давніх - давен святкували в Україні і далеко за її межами:
Воскресіння Христа із мертвих - це перемога життя над смертю, правди над кривдою, добра над злом.

Існують звичаї і традиції, які набувалися протягом багатьох століть, пов'язані з Великоднем. Для того, щоб розкрити
красу і чарівність цього Великого свята, загін "Юні краєзнавці" ЦДЮТпровів виховний захід на тему: "Краса та багатство
великодніх звичаїв в Україні". Члени клубу «Патріарх» розповіли про воскресіння Ісуса і проте, як його учениця-
Марія Магдалина подорожувала і розповідала всім про смерть Ісуса Христа та його Воскресіння. Прийшла вона в
Рим до імператора Тиверія. Прийнято було до імператора з'являтися з подарунками. У Марії Магдалини нічого не
було, окрім простого яєчка. Вона простягнула яєчко зі словами: "Христос Воскрес!" Здивований імператор сказав:
"Як можна воскреснути з мертвих! У це не можна повірити, як і в те, що біле яйце може стати червоним. "І тут
відбулось диво - яйце почервоніло. "Воістину Воскрес!» - відгукнув імператор. Звідси і пішов звичай, на свято Світлого
Христового Воскресіння розмальовувати яєчка та дарувати їх один одному і вітати словами: "Христос Воскрес!" А у
відповідь лунатиме: "Воістину Воскрес!" Так ми стверджуємо нашу віру в перемогу Христа над смертю і в Життя
Вічне.

Молоде покоління ознайомили присутніх з традиційними
стравами, що готують українці до Великодня, та провели гру
"Великодній кошик". Виявилося, що паска та писанка -
головні атрибути пасхального столу.

Писанка – це символ весняного
відродження природи, зародження життя,
продовження роду. Фарбовані (крашанки) та
розмальовані яєчка вважалися оберегом. Юні

краєзнавці розповіли запрошеним легенди нашого народу про писанки. Діва Марія, аби розважити немовля
Ісуса, пофарбувала варені яйця червоною, жовтою та зеленою фарбою. Тому і зараз фарбують їх не тільки в
червоний колір.

Коли Ісуса вели на муки, Матір Божа творила вночі писанки. Вони виходили дуже гарні. А як
писала, котилися з її очей сльози. Коли вони крапали на писанку, там з'являлись цяточки. Тому й тепер
писанкарі малюють ці цяточки.

Десь, глибоко під землею, сидить злий змій, прикутий ланцюгами. Щороку напередодні Великодня поси-
лає він своїх гінців на землю подивитись - чи малюють
люди писанки. Якщо писанок багато, змій слабне, і залізні
ланцюги надійно утримують його. Лютий змій чекає, коли -
то вже не буде писанок, щоб вирватись на волю і принести
на землю зло, та не дочекається. Бо завжди люди будуть
творити на Великдень писанки.

Також був проведений конкурс "Писанкарі". В команду входили як діти, так і люди похилого віку.
Кожна команда отримала завдання розмалювати одне яйце разом. Учасники завзято прийнялись виконувати
завдання. Писанки вийшли дуже гарні! Глядачі, які були членами журі, одноголосно вирішили, що
переможених не має.

На цьому заходівід загону «Юні краєзнавці», членів клубу «Патріарх» пролунали щирі великодні
привітання, а найприємнішим моментом свята стало частування цільової групи, чаєм з смачними
пасками.

Активно включилися учасники проекту «Поєднання поколінь» до проведення Дня Землі біля памятки
природи місцевого значення «Чернечі джерела». У першій половині дня волонтери з числа літніх людей
розпочали прибирати біля храму-каплиці, посадили клумбу квітів. Після обдіду, одразу по завершенню
шкільних занять, їх роботу продовжила молодь. Юні краєзнавці, які є членами клубу «Патріарх», прибрали
біля джерела, створили ще одну клумбу, яка милуватиме око цвітінням до самої осені.

Визначною подією цього року є святкування 65-річниці Великої Перемоги. Загін краєзнавців, разом з
педагогами ЦДЮТ, провели акцію «Прибирання памятників солдатам загиблим в роки Великої Вітчизняної
війни». Учасники акції пройшли по стежині бойової слави в урощищі Борок та прибрали могилу безвісті
загиблим солдатам, пофарбували пам’ятник, посадили квіти.

Робота триває.
НатальяМишкина, м. Глухів

ПРОЕКТ «ВОСТОК-ЗАПАД: МОЖЕМИХОТИМБЫТЬ ВМЕСТЕ»

В апреле месяце отделения в г. Ивано-Франковске и г. Николаеве закончили тренинги со школьниками
по особенностям работы с пожилыми людьми, также встречи в рамках програмы клуба «Дружба» с
жертвами тоталитарных режимов. Кроме всего был проведён первуй тур викторины «Моя Украина», в
которой были отобраны победители для участия в завершаю щем туре викторины. Сейчас в обох городах
идет активная подготовка к проведению мероприятий, посвященных 65-летию Победы, в которых основное
участие отводится жертвам тоталитарных режимов.

Руководитель проекта – Володка Н.А.

Організатор програми:
Всеукраїнська благодійна організація
«Турбота про літніх в Україні»
Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23
Веб-сайт: www..acu.com.ua

Видання здійснюється в рамках програми
«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування виконавець проекту
Фонду «Пам'ять, Відповідальність та Макошинська селищна благодійна організація
Майбутнє» (Німеччина) «Нащадки АРАТТИ»
www.stiftunq-evz.de Адреса: 15652, смт. Макошино, Менський р-н

Чернігівська обл..


