
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы Вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья 
И жизни, доброй и большой!
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ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!

Щиро і сердечно вітаємо Вас з 65-ю річницею Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні.
Кожен рік віддаляє нас від незабутньої і великої 

переможної весни 1945 року - та живою і невмирущою є
пам'ять про тих, хто ціною власного життя відстояв 
мир, свободу і незалежність Батьківщини, врятував світ 
від фашистської навали. Саме тому відзначаємо щороку 9 
травня як день радості і скорботи, пам'яті і безсмертя,
як свято зі сльозами на очах!
Дорогі ветерани, все менше залишається Вас у строю.

Але Ви - моральна опора нашого суспільства, а Ваш 
фронтовий оптимізм додає віри, що здолаємо таки всі 
негаразди сьогодення. Вашими мозолястими руками 
кувалася довгоочікувана Перемога, і ми, нащадки 
переможців, у вічному боргу перед Вашим безсмертним 
подвигом.
З глибокою шаною вітаємо Вас, шановні ветерани, зі 

святом Перемоги і від щирого серця бажаємо здоров'я,
щастя, миру, і надії Вам і Вашим родинам.

З повагою, учасники програми 
„Місце зустрічі -Діалог”
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Стираючи бар’єри поколінь 

Протягом травня активно продовжує свою діяльність гурток «Дискусійний 
клуб», який був надзвичайно активний та наповнений. На даний момент під час 
зустрічей жваво обговорюється питання повернення власності, що майна та інших 
цінностей, що були конфісковані в рахунок держави органами НКВД. Також 
учасники «Дискусійного клубу» діляться думками стосовно соціального та 
медичного забезпечення людей даної категорії.

Виконавці проекту «Стираючи 
бар’єри поколінь» продовжують 
організовувати та проводити зустрічі в
школах (див. фото). Учні виявляють великий 
інтерес до подій, що спонукали до процесів 
та передумов репресій, до всіх історичних 
моментів, що пережили наші учасники.
Нелегко жилося нашим старшим поколінням,
саме тому потрібно якнайточніше 
відтворювати ті жахливі події в історії, щоб 
знову до них не повертатися.

Досить активно до цієї роботи залучаються і вчителі та директори шкіл, які з
радістю ідуть нам назустріч, допомагають в організації та проведенні цього заходу.

Продовжує свою роботу і фізична реабілітація для представників цільової 
групи, в яку включається лікувальна фізкультура і серія масажів. В основному,
представники цільової групи скаржаться на болі в хребті, суглобах, ногах. Наш 
реабілітолог успішно справляється з поставленою задачею. Найкращим цьому 
доказом – є схвальні відгуки від людей, які вже пройшли реабілітацію. Кожного 
місяця проходить реабілітацію не менше 3 осіб.

Дмитро Янюк,
керівник проекту,

«Агенція розвитку Радехівщини»

Пластуни вшанували пам'ять воїнів 

З 8 до 10 травня в рамках проекту «Маршрути поколінь – передання 
історичного минулого жертв тоталітарних режимів молоді шляхом створення 
меморіально-туристичного маршруту по Волині» відбулось традиційне пластову 
Свято Весни. Місце таборування - урочище Гурби Рівненської області – було обрано 
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не випадково. Саме тут з 21 по 25 квітня 1944 року відбувся найбільший бій між 
військами НКВС і силами УПА.

Під час свята понад 70 пластунів Луцька та Колок 
мали можливість не лише відчути чари Свята Весни, а
дізнатись про героїчні сторінки історії нашого краю. Тоді 
ж юнаки та юначки спробували свої сили у грі – міні-
реконструкції бою під Гурбами, інтелектуальному 
змаганні, продемонстрували свої вміння та навички у
практичному пластуванні. Не забували пластуни і про 
пісню – вивчення повстанських пісень та співоча 
патріотична ватра дали змогу у повній мірі відчути красу 
та величність духу повстанської пісні.
Духовну підтримку та розповіді про місце, на якому 
таборувала молодь забезпечив настоятель місцевого 
Свято-Вознесенського чоловічого монастиря на повстанських могилах о. Нифонт. У
неділю після Служби Божої пластуни взяли участь у панахиді за загиблим воїнами,
адже 9 травня згідно церковного календаря – день поминання воїнів.

Історична довідка:
З 21 по 25 квітня 1944 року біля урочища Гурби відбувся найбільший бій між 

військами НКВС СРСР і силами УПА. Закінчився тактичною перемогою радянських 
військ та виходом з оточення українських повстанців. Після бою переможці спалили 
навколишні села Гурби та Антонівці, а жителів вивезли. Кількість загиблих 
військових і цивільних осіб точно не встановлена.

Леся Боднарук,
керівник проекту, м.Луцьк 

«Ти не згинеш, мій народе, пісняр, мудрець і гречкосій»
твір Вікторії Волянської, учениці школи с. Радісне, Хмельниччина 
В м. Хмельницькому, в рамка проекту «Діалог поколінь: «Щоб і

молодість знала, і щоб старість могла» за 
програмою «Місце зустрічі ДІАЛОГ»,  
підведено підсумки багатомісячної роботи по 
організації зустрічей учнів старших класів 
середніх шкіл області з жертвами нацистської 
диктатури та тоталітаризму. Великомасштабні 
заходи проводились в 73 школах за підтримки 
обласного управління освіти та науки і
обласної ради ветеранів. Метою зустрічей 
передбачалось залучення учнівської молоді до 
більш глибокого вивчення доль жертв нацизму 
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і тоталітаризму, пробудження інтересу учнів до проблем диктаторських режимів і
політичних репресій. Ці зустрічі оформленні в учнівські твори, серед яких 
проведено обласний конкурс. В ньому взяли участь 15 районів і 6 міст обласного 
підпорядкування. 42 зустрічі відбулись з в’язнями концтаборів, гетто,
«остарбайтерів», понад 30 – з жертвами голодомору, 4 - з політрепресованими.
Твори доповнені фото, копіями документів, малюнками.

Переможцями стали: Валентина 
Стульнова, учениця 10 класу СШ №1 м.
Хмельницького, яка описала долю в’язня 
концтабору Бухенвальд, шанованого в нашому 
місті 85-річного ветерана війни Сторожука П.І.; 
Євген Савчук, учень школи №2 м. Нетішина,
який зустрічався з сім’єю Гусак, що постраждала 
під час окупації і вдома, і в неволі в Німеччині;
Сергій Мазурок, учень 9 класу Лажівської школи 
Старокостянтинівського району, який описав 

жахливу жорстокість поліцая в роки війни; Алла Тарасюк, учениця 11 класу 
Білогородської школи Ізяславського району, що освітила життя української сім’ї
під час окупації та поневіряння в концтаборах; Вікторія Слободянюк, учениця 11 
класу Миньковецької школи Дунаєвецького району, освітивши знущання над 
євреями та українську сім’ю, яка врятувала її бабусю і ставши «Праведником світу»
попала до меморіалу праведників в Ізраїлі; Юлія Сидорук, учениця 10 класу 
Антонінської школи Красилівського району – про переслідування поетів,
письменників, працівників культури - поетичний твір.

Загалом відмічено 6 переможців цінними призами ( інформаційними носіями ) 
та 7 - заохочувальними призами. Всі учасники відмічені дипломами та книгою 
Лауреата Шевченківської премії з літератури, нашого земляка Павла Гірника, а
вчителі української мови переможців - грамотами обласного управління освіти і
науки.

Емоційність авторів, яскравість описаних фактів спонукали організаторів 
проекту до видання всіх задокументованих зустрічей окремою книгою.

Володимир Кухар,
керівник проекту, м.Хмельницьк 

Проект «Восток-Запад :можем и хотим быть вместе»

За этот период отделения в г.Ивано-Франковске и г.Николаеве завершили 
проведение тренингов с о школьниками по особенностям работы с пожилыми 
людьми. Проводились встречи в рамках проекта клуба «Дружба» с жертвами 
тоталитарных режимов, в которых принимали участие школьники, с интересом 
слушали истории тех, кто пережил ужасы войны.Во время встреч читали стихи 
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военных лет, некоторые пожилые люди-очевидцы и участники этих страшных 
событий декламировали стихи собственного сочинения. Это было волнительно и у
многих участников вызывало слёзы от воспоминай и боли от пережитого. Кроме 
того, в рамках проекта был проведён первый тур викторины «Моя Украина», в
которой были отобраны победители среди школьников для участия в завершающем 
туре викторины. Май был насыщен мероприятиями, посвящёнными 65-летию 
Победы, в которых основное участие отводилось жертвам тоталитарных режимов.
Участники праздничных мероприятий были очень рады тому, что о них вспомнили,
так как многие из участников были впервые приглашены на празднование Дня 
Победы. Со слезами на глазах они выражали слова благодарности организаторам 
праздничных встреч-волонтёрам и руководителям отделений в городах Ивано-
Франковске и Николаеве всеукраинской благотворительной организации «Турбота 
про літніх в Україні ». В преддверии Дня Победы были организованы мероприятия,
направленые на улучшение качества жизни пожилых жертв тоталитарных режимов:
дети вместе с пожилыми волонтёрами отделений всеукраинской организации 
«Турбота про літніх в Україні» и, самое главное вместе с теми кому оказывалась 
помощь: приводили в порядок приусадебные участки, палисадники: поливали 
цветы,деревья, помогали в проведении генеральной уборки в квартирах, а затем за 
чашкой чая продолжили общение.Благодаря всем организованным и проведенным 
мероприятиям продолжается диалог между поколениями : легко, радостно и
непринуждённо.

Руководитель проекта Н.А.Володка Отделение в г.Николаеве 
ВБО «Турбота про літніх в Україні»

Цей День Перемоги!.. 

Клуб людей похтлого віку «Надвечір»
БФ „Карітас” Івано-Франківськ УГКЦ 

Минають роки, відлітають у вічність. Багато 
води витекло з того часу, відколи замовкли останні 
постріли гармат, настала тиша, прийшов на нашу 
землю мир довгожданий, вистражданий, оплачений 
найвищою ціною людського життя.

Травень 2010 року «Клуб людей похилого віку 
«Надвечір» присвятив відзначенню двох визначних 
подій – святкуванню Дня Матері та Дня Перемоги.
Українська жінка завжди була берегинею свого 
роду, адже саме вона плекала незламне почуття любові до рідної землі, до рідного 
народу. Саме жінка-мати виховувала майбутніх захисників, провадила їх у важку 
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дорогу, не відаючи сама, чи повернуться вони знову на батьківський поріг, чи, може,
загинуть далеко на чужині. Скільки безсонних ночей провела вона у молитвах за 
чоловіка, сина, дочку: лиш би ще раз побачити, обняти і приголубити. А скільки 
матерів, оплакували гірку своїх дітей, які мужньо склали голови за свою 
Батьківщину.

БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» організував та провів три зустрічі, які 
власне і були присвячені даній тематиці. Зокрема, 7 травня привітати своїх матерів 
та жінок «Клубу людей похилого віку «Надвечір» поспішили діти Центру 
соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів та молодь Центру дозвілля та 
соціальної адаптації молоді з особливими потребами. Кожне слово, кожне 
привітання лунало з їхніх уст щиро. Серця присутніх були сповнені радості, а на 
очах блищали сльози. Адже у кожного з нас є матір, лише у когось вона поруч і
зовсім близько, а в когось вона далеко на чужині чи вже відійшла у вічність. Радісну 
атмосферу свята створили студенти Духовної семінарії ім. св.мч. Йосафата м.Івано-
Франківська. Задушевні мелодійні пісні про рідну матір, про Небесну Матір та про 
Україну хвилююче торкнулися душі кожного присутнього.

9 травня працівники проекту «Клуб людей похилого віку «Надвечір» віддали 
належну шану одночасно і ветеранам, і почесному жіноцтву нашого міста,
організувавши дві святкові зустрічі. В цей денm спільно з адміністрацією селищної 
ради с.Крихівці та адміністрацією Будинку культури було організувано святкування 
Дня Перемоги для ветеранів та учасників бойових дій, мешканців села.

Радісне і водночас сумне свято 
розпочалося з відправи панахиди біля 
могили героїв, які поклали своє життя за 
визволення рідної землі. Потім святкування 
було продовжено у приміщенні Карітасу, де 
почесних та заслужених героїв вітали отець-
мітрат Володимир Чорній, директор БФ 
«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» і парох 
с.Крихівці, та голова Крихівецької сільської 
ради Влашин В.М. Солодкий стіл 
зорганізували працівники проекту «Клуб 
людей похилого віку «Надвечір». А
місцевий хор під керівництвом директора Будинку культури Малика І.П. своїми 
патріотичними піснями повернув спогадами присутніх в часи незабутнього 45-го,
коли неабияка радість зігрівала серця визволених і визволителів.

Друге свято цього ж дня було проведено у приміщенні товариства Просвіти для 
представниць Союзу Українок. Святковий концерт молодих виконавців церковного 
дитячого хору «Божі ангелята» та хору Союзу Українок «Берегиня» приніс багато 
радості усім присутнім. Іванна Дмитрук, координатор клубу «Надвечір» привітала 
союзянок з цим величним українським святом, яке з давніх давен вшановували наші 
прадіди. Адже кожен українець повинен у цей день виконати свій синівський 
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обов’язок перед рідною матір’ю – провідати її, пригорнути і сказати їй тепле лагідне 
слово, своїй любій сивій голубці: «Шануй батька й матір свою, щоб добре тобі 
було, і щоб довго жив ти на землі».

Крім того, згідно робочого плану працівниками 21 травня було проведено 
зустріч «Діалог поколінь» на базі Центру патріотичного виховання учнівської 
молоді ім..Ст.Бандери, яка була присвячена пам’яті жертв політичних репресій. На 
зустріч були запрошені представники Товариства політичних в’язнів та 
репресованих, члени «Клубу людей похилого віку «Надвечір», та, звичайно,
учнівська молодь нашого міста, яка бере активну участь у відродженні української 
культури та історичного минулого нашої держави. Зустріч, і справді, відбувалася у
вигляді діалогу: спочатку школярі вітали в залі тих, на чию долю випали тяжкі 
страждання та поневіряння, потім очевидці правдивої української історії розповіли 
дітям про свої по-справжньому героїчні вчинки, про великий патріотизм, який 
переповнював їхні серця та іноді штовхав жертвувати власним життям в ім’я
великої національної ідеї.

31 травня 2010 року була організована 
зустріч юних пенсіонерів нашого проекту, під час 
якої було проведено психологічний тренінг 
«Чарівний шлях до гармонійності і
збалансованості у нашому житті», який був 
присвячений тематиці боротьби з життєвими 
перекосами та дисбалансом у нашому житті, коли 
ми відчуваємо, що нам чогось не вистачає, що 
щось «іде» не так. А причин втрати 

збалансованості може бути дуже багато: сім’я та сімейні відносини, здоров’я
фізичне та духовне, фінансова ситуація, робота, друзі… - все, що складає наші 
цінності.

Багато вправ було проведено з метою мотивації учасників до збалансування 
ними свого життя задля покращення їхнього здоров’я, а також на дослідженні 
стосунків учасників зустрічі з часом, з його раціональним використанням. Адже в
житті не менш важливим є знати заздалегідь, що треба робити негайно, а що може 
почекати.

Такий комплексний підхід дає можливість економити дорогоцінний час та 
використовувати його правильно, цільово, для власної та загальної користі. Це дасть 
можливість прислухатись до себе, відчути свій внутрішній стан, відчути роботу 
свого «внутрішнього годинника».  Його збалансована діяльність додає гармонії в
житті, а разом з нею відчуття радості та задоволення. А це неабиякий важливий 
компонент, який додає наснаги в житті людей похтлого віку. Адже, як сказав Т.
Мільє «Не можна дати життю більше днів, але можна дати дню більше 
життя»

Іванна Дмитрук,
координатор проекту, м.Івано-Франківськ 
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«Від серця до серця»

Одним з найбільш важливих свят для нашої держави є
свято Перемоги 9 Травня. Після офіційних святкувань на 
державному рівня ми вирішили провести святковий захід,
щоб як в родинному колі шанувати наших дорогих героїв і
героїнь, які пережили страхіття війни, та почути історії 
їхнього життя, що є прикладом мужності, відваги, любові і
вірності. Проходять офіційні свята та ми завжди поряд з
людьми, що є носіями історії, пам’яті, а поки ми 
пам’ятаємо то маємо надію, що жахіття війни не повторяться і ми та наші діти 
матимемо мирне небо та світле майбутнє.

22 травня, в Будинку Культури села Ковалин, відбувся святковий вечір 
присвячений 65 річниці великої Перемоги у Великій Вітчизняній Війні.

Свято відбулося в рамках проекту «Від серця до 
серця», що впроваджує Громадська жіноча 
організація «Надія», за підтримки Фонду «Пам'ять,
відповідальність та майбутнє». 

Героями свята стали - Беркаль Микола 
Ничипорович с.Ковалин, Фенько Марія Василівна 
с.Дівички, Петренко Людмила Іванівна с.Ковалин,
Примак Микола Микитович с.Ковалин, Ломака Яків 
Якович с.Дівички, Черкашина Антоніна 

Олександрівна с.Стовпяги, Максименко Михайло Данилович с.Єрковці, Бірюкова 
Світлана Трофимівна с.Ковалин, Снопкевич Тетяна Олексіївна м.Переяслав-
Хмельницький, Кузько Ольга Харитонівна с.Єрковці, Овчиннік Ольга Аврамівна 
м.Переяслав-Хмельницький.

Музичні вітання нашим героям і героїням дарували учні Ковалинської школи,
ансамбль «Вербиченька» с.Ковалин, Кондратенко Катерина Вікторівна керівниця 
ансамблю «Калинонька» с.Єрковці, хореографічний ансамбль «Світ танцю» м.Київ,
хореографічний ансамбль «Лілея» та вокальний квартет «Нателла» Переяслав-
Хмельницького ліцею-інтернату.

Оформлення Будинку Культури села вже традиційно було вишивками 
майстринь с.Ковалин та с.Новий Мир, родзинкою стала виставка картин нашого 
художника Петкевича Тадеуша Станіславовича.

Ми вдячні за допомогу в організації та проведенні свята нашим підприємцям 
Старікову Г.В за солодкі подарунки для наших учасників, Адаменку М.В за 
транспортне забезпечення учасників та гостей свята, Карпук Н.М за традиційний 
підбір та оформлення подарунків. Особлива подяка сімї Шелест Наталії та Віктору 
м.Київ та святковий феєрверк, що дуже доречно був у фіналі.
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Варто зазначити, що без таланту та енергії ведучої свята Коломиєць Тетяни 
Тимофіївни м.Київ, директорки Дарницького центру по роботі з людьми похилого 
віку – захід не був би таким цікавим і захоплюючим.

Авторкою сценарію виступила Ковальчук Галина Михайлівна, що особисто 
зустрічалась з усіма героями нашого свята і записала історії їхнього життя. Активну 
роль зіграли наші партнери по проекту з сіл Єрковці, Дівички, Стовпяги та 
м.Переялав-Хмельницький.

Приємно, що більшість глядацького залу була молодь, сподіваємось, що 
наступні заходи будуть не менш цікавими та оригінальними. Пам’ятаймо і шануймо 
тих кому ми завдячуємо своїм життям на цій землі.

Тетяна Андросенко,
Голова Громадської жіночої організації «Надія», с.Ковалин 

Кіндійка долучилася до «Діалогу поколінь»

Кіндійка – це район Херсону. Тут у районній бібліотеці вже 35 років працює 
Віра Михайлівна Бундукі. Розповідь про її життя та життя її сусідів в окупації стала 
частиною альманаху «Жива історія», який створив Центр молодіжних ініціатив 

«Тотем» в межах проекту «Діалог поколінь». Проте на 
цьому зустрічі та співпраця не обмежилися, більше 
того – це стало початком справжньої теплої дружби. У
бібліотеці завжди чекають молодь, і презентація 
альманаху пройшла у теплій та гостинній атмосфері.
«Тотем» презентував альманах, а господарі 
підготували надзвичайну стінну газету, яка розповідає 
про долю місцевих жителів, які були вивезені на 
примусові роботи в Германію.

Сама Віра Михайлівна – людина великого життєвого оптимізму, а молодь в
ній приваблює ще й почуття гумору. Розповідає вона цікавою мовою – на 
специфічному місцевому «суржику», і автори альманаху «Жива історія» вирішили 
не змінювати її мовлення, адже саме це дозволяє відчути людину, її характер. Віра 
Михайлівна розповідає: «Я пам'ятаю во время війни, що я сиділа на руках у мами і
німцю дулю дала під ніс. Це я добре запомнила, тому що мама довго кричала і мене 
так обняла, тому що боялась, що він мене може з пістолета затрелити. А він мені 
просто теж дулю показав! А потім ще й шоколадку приніс... Ви знаєте, різні були 
німці... Вороги були й румуни, й татари... Румуни за дівчатами гонялися, а в мене ж
мама молода була! Вони забірали все, що єсть, і дівчат багато насілували, було таке 
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нащестя прямо! У нас в домі була ляда така (горище), і драбина стояла. То я
пам'ятаю, що наші сусіди забігли у кімнату і кричать: «Марія, ховайся!» І мати 
вилізла на горище і драбину з собой потягнула туда. То румуни прибігли і маму тоді 
не піймали, бо як же туди залізти? Німці у нас жили, вони нас не трогали, а другий 
раз давали свій пайок чи щось таке. А вот імєнно румуни, татари – ці були жестокі, а
від німців такого не бачила... Пам’ятаю глибокий цегляний підвал, мені тоді вже 
було років 4-5, і я памятаю, як партизани заступали вже з бійцями і гукали нас з
підвала, щоб ми вийшли: "Сестри, це ми!" Багато людей було у підвалі, і плакали, і
обнімалися... І пам'ятаю, як ми повернулися в село, то вікна були побиті всі,
бомбили. Пам'ятаю, що пожежа була у нас в кімнаті, тому що льотчики давали свою 
одежу мамі, щоб стірала, а коли стірали, то бензін випаровувався, воно й вспихнуло.
Я не пам'ятаю, як потушили, а мати мене схватила на руки і винесла, цей пожар 
добре пам'ятаю...» 

Після цієї зустрічі у бібліотеці до створення другого випуску альманаху 
приєдналися як нові літні учасники, так і нові молоді журналісти, яких зацікавило 
спілкування та розповіді мешканців Кіндійки.

Олена Афанасьєва,
керівник проекту «Тотем» ,м.Херсон 

Кримський діалог 

В Криму продовжує діяльність клуб спілкування 
жертв тоталітарних режимів «Кримський діалог». 

У травні в Будинку мкрн. Каменка (м. Сімферополь)
відбувся захід «Онуки і діти війни».  

Святкову програму підготували і провели члени 
клубу спілкування «Кримський діалог» та працівники 
будинку культури мкрн. Кам'янка, а також волонтери 
та молодь. Вступні слова були проголошені 

директором Будинку культури Фатімою Газієвою, керівником проекту «Кримський 
діалог» Антоном Плаксуном і головою Союзу кримськотатарських письменників 
Криму Ризою Фазілом, який порадував публіку своїми віршами. Захід тривав майже 
дві години. Його гостями були люди, які пережили страшні 
моменти військових і післявоєнних часів, постраждалі, як від 
фашистського, так і від сталінського тоталітарних режимів.

Для гостей виступали учасники вокальної групи під 
керівництвом Айше Анафіевой Будинку культури з піснями «Екі 
чешме», «Гузель Къырым», «Бізім тараф», «Одна калина», 
учасники танцювального гурту з танцями «Америка хайтармаси», 
«Кефе хайтармаси» під керівництвом Севіль Емірамзаевой та 
учасники театрального гуртка під керівництвом Зери Аметоєвої,
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які прочитали вірші про Батьківщину. Також були проведені виставки 
образотворчого гуртка «Умілі руки». На виставці було продемонстровано творчість 
дітей до 13 років у різних жанрах. Відвідувачі заходу висловили величезну подяку 
Будинку культури та програмі «Кримський Діалог» за незабутнє свято. Члени клубу 
спілкування «Кримський діалог» та працівники Будинку культури мкрн. Кам'янка 
пообіцяли частіше влаштовувати такі заходи.

Також у травні волонтерами проекту «Кримський діалог» було проведено 4 
зустрічі спілкування, в яких брали участь люди похилого віку слов'янської та 
кримсько-татарської національностей, які постраждали від тоталітарних режимів.

Антон Плаксун,
керівник проекту, АР Крим 

«Медико-психологічна реабілітація та соціалізація літніх людей на базі 
медичного центру».

Міжнародний медичний реабілітаційний центр для жертв 
воєн і тоталітарних режимів (МРЦ) продовжує роботу по 
втіленню в життя проекту «Медико-психологічна 
реабілітація та соціалізація літніх людей на базі 
медичного центру».

З початку 2010 р. наші клієнти 1366  раз відвідали Центр і
отримали тут близько 3500  різноманітних послуг медичного і немедичного 
характер, а співробітники центру відповіли більше ніж на 600 телефонних дзвінків.

В рамках роботи клубу «Дозвілля» шанувальники театру були запрошені на 
перегляд балету «Віденський вальс» та опери « Запорожець за Дунаєм». Продовжує 
свою активну діяльність і клуб «Городник» та «Здоров’я».  

Не лишаються осторонь і немобільні клієнти Центру. В
межах роботи клубу «Взаємодопомога» була здійснено 
більше 50 відвідувань вдома та понад 100 контактів за 
телефоном.

Для залучених до волонтерської діяльності клієнтів, в
МРЦ проведено тематичне заняття на тему «Позитивне 
мислення» та переглянуто уривок з фільму «Таємниця»
який викликав багато емоцій та думок.

Та головною подією початку 2010 р. стало відкриття в
нашому Центрі клінічної лабораторії, яка обладнана 
сучасною технікою для проведення клінічних та біохімічних 

досліджень. На кошти, які виділив уряд Японії, а це $ 97 000 USA, було придбано 
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автоматичний біохімічний аналізатор PRESTIGE 24i (виробництва Японії), 
автоматичний гематологічний аналізатор MYTHIC 18 (Швейцарія), автоматичний 
аналізатор ШОЕ ESR 3000 (Франція), інкубатор – термостат INB-200 (Німеччина) та 
іншу лабораторну техніку. 4 березня 2010 Надзвичайним і Повноважним Послом 
Японії в Україні Тадаші Ізава була проведення церемонія передачі вищевказаного 
обладнання нашому Центру.

Важливість цієї події важко перебільшити, оскільки 
проблема якісних лабораторних обстежень в

теперішній медицині стоїть дуже 
гостро: навіть в Києві в державних 
поліклініках біохімічні дослідження не 
практично не проводяться, а ціни в
приватних лабораторіях такі, що нашим підопічним просто «не по 
кишені».       

Тепер, з появою власної лабораторії, ми можемо нашим 
клієнтам надавати послуги з лабораторних досліджень 
безкоштовно.

Це дуже потрібно для правильної діагностики і моніторингу проведеного 
лікування. Хоча лабораторія і недавно розпочала свою роботу, проте вже зроблено 
близько 5000 біохімічних і 4500 гематологічних тестів.

Ігор Рішко,
керівник проекту «Медико-психологічна реабілітація та соціалізація літніх 

людей на базі медичного центру», м.Київ 

Проект «Зустріч поколінь» на Полтавщині 

У травні проект громадської організації Педагогічний Центр «Академія»
«Зустріч поколінь» був представлений у просвітницькому й волонтерському 

напрямках. Так 7 травня у Полтавському 
національному педагогічному університеті 
волонтери проекту (учні школи «Паросток»)
провели урок історії Великої Вітчизняної війни на 
тему «Окупація. Історія крізь долі». В основу уроку 
було покладено матеріали одноіменної презентації,
зібрані під час роботи пошукової групи у
Горбанівському інтернаті для ветеранів війни та 
праці. До матеріалів інтерв’ю з літніми жителями 
пансіонату волонтерами було додано ґрунтовну 
історичну довідку, яка допомогла систематизувати 
спогади літніх людей, зробити їх яскравими 
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ілюстраціями подій війни, зокрема окупаційного режиму на Полтавщині. Урок було 
проведено для 120 присутніх студентів університету та учнів 32 і 38 шкіл міста.

11 травня волонтерський загін відвідав геріатричний інтернат для привітання 
його жителів із Днем матері та 9 Травня. У вітальну програму були включені вірші 
та пісні воєнних років, сопілчана музика, танець «Полтавський вальс». Усіх, хто не 
зміг за станом здоров’я бути присутнім у залі, діти, за традицією, вітали у кімнатах.

Продовжили свою роботу у травні й хобі-групи з ручної праці. Їх учасники 
готуються до виставки робіт, виготовлених протягом року.

Олена Говорова,
керівник проекту «Зустріч поколінь», м.Полтава 

„Зі сльозами на очах…”

Напередодні Дня Перемоги клуб "Патріарх", заснований у рамках проекту 
"Поєднання поколінь", зібрав у своїй вітальні 
ветеранів Великої Вітчизняної війни, "солдаток", 
дітей війни та їх нащадків на дійсно історичну зустріч.
Бо звучали тут історії і людських доль, сплетені в
історію нації, країни, світу. Стараннями ведучої - 
Ніни Родинської: співголова клубу „Патріарх”, 
шановна людина тележурналіст, людина, у якої 
загинув батько в роки Великої Вітчизняної війни -  
була створена настільки зворушлива атмосфера, що 
присутні у приміщенні ЦДЮТ немов би випали з
реального часу й опинилися в часах, коли "страна 
огромная" йшла "на 
смертный бой с
фашистской силой 
тёмною, с проклятою 

ордой". Складалося враження, що зібралася разом 
велика родина, в якій малеча, як і належить, шанує 
старших, а сивочолі дідусі та бабусі діляться життєвим 
досвідом. Не було місця тут сухому офіціозу, "книжним" привітанням, а була щира,
душевна розмова. До неї долучився і заступник міського голови Юрій Бурлака, який 
звертався до ветеранів не стільки як представник місцевої влади, скільки як вдячний 
нащадок, чия родина також обпалена війною. Він подякував солдатам Перемоги, їх 
дружинам, вдовам -"солдаткам", дітям війни за те, що вони є, побажав міцного 
здоров'я і залишатися "в строю" якомога довше, щоб встигнути виховати ще не одне 
покоління патріотів... 
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Кількагодинна програма пролетіла, як мить. Із вітальні клубу "Патріарх" ветерани 
виходили, зворушено витираючи сльози і гордо тримаючи в руках квіти Перемоги - 
тюльпани, вирощені юним поколінням, яке не знає війни,"але пам’ятає про тих, хто 
власною кров'ю та життям зберіг для них мирне небо.

Вшановуючи пам’ять загиблим у Великій Вітчизняній війні разом з дітьми 
посадили алею „Пам’яті” біля районного будинку культури та поклали квіти до 
центрального міського меморіалу та до підніжжя пам’ятника Матері-
Визволительниці. Нашу пам’ять про героїв-земляків не стерти.

„…Победа - то священное предание. Опираясь на которое , мы воспрянем”. Все 
далі віддаляється від нас пам’ятна дата, 9 травня 1945 року, все менше залишається 
серед нас свідків Великої Перемоги, які 
дозволили нам жити під мирним небом,
вчитися, працювати, ростити дітей.

21 травня у вітальні клубу „Патріарх”
відбувся вечір-зустріч „Песни фронтовые”, на 
якому можна було дізнатися та почути про 
історію створення пісень війни, з якими наш 
народ йшов до перемоги: „Сященная война”, 

“На безымянной высоте”, „В землянке”… Цей захід був 
проведений за підтримки методиста Духовно-
просвітницького центру монастиря Глинська пустинь,
Борхович Світлани Миколаївни.

Пісні поєднали всіх присутніх, які відчули себе єдиним 
цілим. Деякі присутні підспівували, а деякі з молодих 
людей, можливо, вперше чули пісні сурової дійсності.

На прикінці вечора присутнім продемонстрували фільм „Спогади дітей про своїх 
дідів та прадідів”. А також спільними зусиллями була проведена зустріч „Спогади 
ветеранів Великої Вітчизняної війни” і створений фільм.

31 травня відбулася екскурсія-подорож по місцям бойової слави. Ветерани Великої 
Вітчизняної війни разом із дітьми пошукового загону „Юний краєзнавень” змогли 
побачити поля, де проходили бої за визволення рідного міста.

Екскурсовода Мирошниченко О.М. (молодший науковий співробітник 
Національного заповідника „Глухів”) розповів про бої під Глуховом. Найбільш 
зворушливою і цікавою, як для дітей, так і для ветеранів, стала розповідь про собак-

підривників. Саме вони, наші улюбленці. Допомагали 
солдатам здобувати перемогу. Підриваючи ворожі 
танки, собаки-підривники віддавали своє життя за 
щасливе майбутнє.

У ході екскурсії дізнались і про групу театралів-
підпільників, які рятували полонених та розвішували 
листівки патріотичного змісту.

По завершенню екскурсії екскурсанти відвідали 
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монастир Глинська пустинь. Де влшанували пам’ять загиблих воїнів, які полягли за 
визволення Глухова та побували на Шалигінських семи джерелах і змогли 
помилуватись красою рідного краю. За який не вагаючись наші діди та прадіди 
віддали своє життя.

Щомісячно надається інформація про хід виконання проекту „Поєднання поколінь”
в міську газету „Народна трибуна”, в регіональну „Неделя” та сумську „Данкор”. 
Міський голова О.Мельник та її заступник Ю.Бурлака постійно цікавляться роботою 
проекту та надають підтримку.

Мишкіна Наталія,
керівник проекту „Поєднання поколінь”, м.Глухів 

«Хоча вже давно гул шкільний 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 півроку 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.
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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.

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…» 
 

Наталія Колесник,
керівник проекту «Нащадки Аратти», смт Макошино, Менський район,

Чернігівська обл.
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Програма 
„Місце зустрічі - Діалог”

Видання здійснюється
в рамках програми «Місце зустрічі - Діалог»

за фінансуванням фонду «Пам’ять, Відповідальність та 
Майбутнє» (Німеччина)

www.stiftunq-evz.de 
 

Організатор програми:
Всеукраїнська благодійна організація 
«Турбота про літніх в Україні»
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