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НАВЧІМОСЯ ВІТРАМ НА ЗЛО ІТИ, НАВЧІМОСЯ НА 
БІЛІМ СВІТІ БУТИ!

Обласне громадське об’єднання «Волинські перспективи» з
липня 2009 року реалізує проект «Навчімося вітрам на зло іти,
навчімося на білім світі бути!», який є складовою програми 
«Місце зустрічі Діалог», що координується Всеукраїнською 
благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні». 

Протягом всього періоду часу проводилися зустрічі у клубі 
«Гарячі серця». Чергова така зустріч відбулася напередодні 
великого і світлого Христового Воскресіння, коли сивочолі 
бабусі і дідусі разом зі своїми внуками та іншими молодими 
людьми вирушили у школу писанкарства «Чарівний писачок»
до Волинського краєзнавчого музею творити писанки.

Уроки писанкарства проводили працівники відділу етнографії 
та народних промислів музею. Усі з великим захопленням та 
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обережністю виводили кожну рисочку, кожну пелюсточку і
кожну крапочку на своїй власній писанці, виливали те 
особисте, що було на душі. Під час спілкування і бабусі, і
дідусі, і онуки, і навіть найменші казали, що саме їх писанка 
найкраща. І кожен тримав свою писанку і гордився за витвір, в
який була вкладена вся душа.

Після розпису писанок і молодь, і старші люди отримали 
можливість ближче познайомитись з писанками, які 
представлені у виставковому залі Волинського краєзнавчого 
музею на виставці конкурсних робіт "Волинська писанка 
третього тисячоліття", авторами яких є писанкарі різних 
районів Волинської області.

Знайомство з традиціями рідного краю продовжили 
наступного тижня, відвідавши Музей історії сільського 
господарства Волині – скансен. Розповідь екскурсовода 
відправила кожного з нас у дивовижну подорож до минулого,
що поєднала нашу історію від найдавніших часів і до наших днів. З
експозицій семи залів музею учасники довідались про історію 
волинського села і розвиток сільського господарства області в
різні періоди, дізнались, що прадавня Волинь була колискою 
християнства Київської Русі.

На території Рокинівського дендропарку розміщена діюча 
експозиція під відкритим небом. Пам’ятки народної 
архітектури гармонійно вписуються в природний заповідник.
Тут розміщені будинки, культові та господарські споруди, які 
віднайдені і перевезені з далеких поліських районів Волині. Для 
всіх було цікаво побувати у курній хаті, взяти до рук реманент,
яким кожному з учасників приходилось працювати в роки юності і
якими вони творили нашу сьогоднішню історію.

Кожен линув до місця, яке є найблагосприятливішим у
всьому музеї, до невеличкої каплички, яка зведена тут в 1999
році. Ввійшовши у середину відвідувачі ніби поринули у ті 
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далекі біблійні часи, коли архангел Гавриїл сповістив Марії,
що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина 
Божого – Ісуса, бо ж потрапили сюди саме на Благовіщення.
Найпривітнішою виявилась сільська хатина 30-х років ХХ століття.
Саме тут гостинні працівники музею пригостили усіх присутніх 
українськими варениками та кулішем, а сивочолі бабусі ділилися 
випеченою власноруч паскою і обмінювалися крашанками,
бажаючи при цьому всім здоров’я. А потім давго ділилися з
молоддю спогадами про традиції свого народу, співали гаївки та 
веснянки.

Протягом квітня та 
травня проводилися 
зустрічі ветеранів 
Великої Вітчизняної 
війни, учасників 
війни, людей, які були 
насильно вивезені до 
Німеччини з учнями 
та студентами шкіл 
міста.

У добрій 
невимушеній 

атмосфері люди, яким у своєму житті довелося подолати 
немало труднощів, ділилися 
своїм пережитим, вони 
розповідали, як гітлерівці 
знущалися над мирним 
населенням та 
військовополоненими, як
масово розстрілювали жителів 
міст і сіл піддавали не 
людським тортурам полонених солдатів і офіцерів, партизанів,
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підпільників, тисячами примусово вивозили працездатних 
громадян на каторжні роботи до Німеччини. Передаючи свій 
досвід і мудрість, люди, які прожили складне життя,
перебороли всі труднощі і проблеми, наголошували молодим,
що виживати, в тяжкі хвилини, можна лише підтримуючи 
один одного, поважаючи думку кожного, шануючи старших. А
молодь з захопленням слухала спогади, даруючи на взаєм 
ветеранам вдячні слова шани та поваги.

5 травня 2010 року в приміщенні Народного дому Просвіта 
відбувся фестиваль ветеранських хорів Волинської області,
який був присвячений 65 річниці від дня Перемоги. Більше 
чотирьохсот ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці стали 
учасниками цього свята, адже до обласного центру приїхали 
самодіяльні колективи майже з усіх районів.

Силами організації підготовлений кольоровий буклет «З
піснею в серці» про кожен із творчих колективів, розроблені 
Дипломи учасникам Фестивалю. Для учасників Фестивалю 
було організовано гаряче харчування.
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Продовжуючи спілкування молоді з людьми, позаду яких є
довге життя і безмежна мудрість ми відправилися на 
екскурсію до княжого Володимира та Зимненського Свято 
горського жіночого монастиря.

Це була мандрівка у серце древнього Галицько-
Волинського князівства та Київської Русі. У далекому 988 році 
князь Володимир Великий прийняв православне християнство 
і, охрестивши свій народ, почав будувати церкви та храми по 
всій Русі. Саме на честь Великого князя Володимира місто 
отримало свою назву, тут він розпочав будівництво церков і
заклав єпископство. Князь неодноразово бував на Волинських 
землях і, облюбувавши навколишню місцевість, вирішив 
закласти тут свою зимову резиденцію. Тому, ще з древніх 
княжих часів пригородне поселення волинян почали називати 
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Зимне, а монастир, який тут виник – Зимненський.
Екскурсовод розповіла, що Зимненський Успенський 
Святогорський жіночий монастир – один з найдревніших на 
Русі, який почав будуватися ще в 1001 році. Кожного, хто 
побував на території монастиря, вразила атмосфера миру та 
спокою, а душа наповнювалася присутністю самого Творця.
Увійшовши до храму праведної Іуліанії Ольшанської, і молоді 
люди, і вже сивочолі бабусі з дідусями схилили свої серця в
молитві, запалили свічечки за здоров’я, а наставниця 
монастиря розповіла про чуда, які відбуваються біля образу 
Божої Матері. Саме в цьому монастирі, приклавшись до 
Зимненської ікони Божої Матері, Великий князь Володимир 
прозрів після довгої хвороби очей, саме цією іконою вінчали 
князя і принцесу Анну по християнському обряду тисячу років 
тому. До чудотворної ікони приїжджають тисячі паломників зі 
всієї України, щоб наповнитись Божою благодаттю Святого 
місця.

Важким був шлях відбудови монастиря після 
господарювання радянської влади. Тому, перебуваючи на 
території цього святого місця, кожен із нас радів, що Україна є
самостійною, незалежною державою і кожен з присутніх на 
екскурсії вніс свою частку у здобуття її незалежності.

Керівник проекту Пахом’юк Ніна Володимирівна 
м. Луцьк 
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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 
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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 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.
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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.
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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.
Інформаційна служба 

МРЦ 
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ІВАНКІВСЬКА СТУДІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ТЕАТРУ 

7-го травня відбулась головна подія нашого проекту – 
прем’єра вистави «Уламки» про вивіз молоді с. м. т. Іванків на 
примусові роботи у Німеччину. Цій події передували збір 

матеріалів, численні 
репетиції. Не всі 
учасники, які з самого 
початку зголосилися 
приймати участь у
виставі, дійшли до 
фіналу. Звичайно, не 
просто було у неділю чи 
після шкільних занять 
виділяти час для 

репетицій, якщо до всього треба було робити уроки,
відвідувати гуртки і допомагати по дому. Проте ті, хто 
залишився, разом з викладачами відчули радість від спільної 
творчості з викладачами і разом переживали через маленькі 
невдачі.

На нашу 
прем’єру з Іванкова і
району прийшли 
крім представників 
районного відділу 
культури і

адміністрації 
приблизно 300 
школярів і вчителів,
а також родичів,
друзів і знайомих 

учасників проекту. На жаль сталось так, що день показу нашої 
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вистави співпав з заходом до 65-ї річниці закінчення Великої 
Вітчизняної війни, який відбувався за участю президента 
країни у Державному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943
році», а тому ветерани, люди, які пережили окупацію та інші 
жертви нацизму були централізовано вивезені у Нові Петрівці 
і не мали змоги побачити нашу виставу.

Сторінка примусової праці недостатньо висвітлена у
шкільних підручниках, тому, щоб якось налаштувати юних 
глядачів на виставу і проінформувати, хто такі були їхні 
земляки-остарбайтери, ми підготували невелику виставку, з
якою міг ознайомитись кожен, хто прийшов на виставу.
Виставка містила загальну інформацію, фотографії та вірші 
остарбайтерів.

Стукіт коліс... 
Вагон і темрява байдужа.
Далеко завіз 
Від дому рідного 
Потяг потужний.
Куди і навіщо?
Господь, чи ти чуєш молитви?
Чому не припиниш 
Страждання і муки 
В вагонах набитих.
Вже краще умерти,
Ніж: їхати й знати -
В ворожу країну,
Фашистську неволю,
В "раю " нас везуть працювати . 
Чи побачу 
Веселку над ставом,
І вишень вбрання білосніжне,
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Почую ласкаве "Добраніч, дитино",
Від рідної неньки, ніжної.
Приїхала в Німеччину,
Живу сиротою.
Не раз, не два у бараку 
Вмиваюсь сльозою.

Координатор проекту Оксана Николайчук 
«МГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність»
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ВЧИМОСЯ ЦІНУВАТИ СВОБОДУ 
Перша вистава, яка була створена в межах проекту 

Херсонскього міського Центру молодіжних ініціатив «Тотем», 
вийшла суто «жіночою», адже була присвячена людям, які 
були вивезені на примусові роботи в Германію. Перед усім 
вивозили молодих дівчат... Доля більшості чоловіків була 
пов’язана з бойовими діями, але й вони були в’язнями таборів 
– тут і військовополонені, і євреї, і ті, хто потрапив в табори 
ще дитиною. Саме тому другу виставу документального 
театру молодь вирішили присвятити долі чоловіків.

Під час зустрічей в клубі «Діалог поколінь» виявилося, що 
серед херсонців є люди, які вцілили після німецьких таборів, і
набагато менше тих, хто вцілів, вижив після радянських... Ще 
менше тих, хто готовий про це розповісти, адже страх перед 
тоталітарним режимом, який вже є незрозумілим для молоді,
для покоління 40-50 років – це реальність. Саме тому такою 
важливою для нас стала зустріч з Борисом Микитовичем 
Дроботенко, який пройшов не лише німецькі концтабори, але 
й радянські. Він розповідає:

«Я окончил дивизионную партийную школу. Правду у нас 
не любили. Например, съездил я в отпуск, замполит и говорит:
«Дроботенко, выступи на собрании, как восстановилось там 
всё!. Я: «Товарищ полковник, я не вижу там ничего! Нет 
такого, как в газетах пишут!» Он: «Ну, тогда выступать не 
надо». В 50-м году меня посадили за антисоветскую агитацию.
На суде среди прочего меня обвиняли и в клевете на колхозное 
строительство. В колхозы ведь как сгоняли? – хочешь не 
хочешь, а иди. Когда на суде я стал говорить: «У нас же 
свобода слова!» А судья: «Свобода слова в рамках!» Я тогда 
сказал: Но если стол на четырёх ножках, я не могу сказать, что 
стол на одной ножке, и вы мне не поверите!» А он: «Это к
делу не относится». Тогда нужна была дешёвая рабочая сила 
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для строек на севере. Людей нужно вербовать, деньги большие 
платить, общежития надо, а тут взял – пригнал, четыре кола 
вбил, и стройте, живите. Ну вот мы и жили в палатках на 
севере в Якутии, печка стоит, ногам тепло, а волосы 
примерзают к палатке…»

В результаті зустречей з такими людьми молоді актори та 
волонтери проекту «Діалог поколінь» мають унікальну 

можливість скласти власне 
уявлення про те, що таке 
історична правда. Молодь 
вчиться цінувати свободу 
мислення, свободу слова – 
свободу робити власні 
висновки та не боятися про це 
говорити. І саме ця можливість 
приваблює молодь к проекту.

На фото: Молоді актори 
готуються до другої вистави 
проекту.

Борис Микитович Дроботенко 
дає інтерв’ю для проекту «Діалог 
поколінь».  
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«ІННОВАЦІЇ, ОРІЄНТОВАНІ НА ПОДОЛАННЯ 
САМОТНОСТІ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ» СНІГУРІВСЬКА 

РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
Нещодавно пройшов вечір «З оптимізмом у майбутнє». 

Були запрошені всі учасники цільової групи, молодь,
громадськість, редактор районної газети «Вісті 
Снігурівщини», представники органів виконавчої влади.

Учасники поділилися враженнями про ті заходи, які були 
проведені на протязі року в рамках проекту. Присутні 
подивилися фотографії, журнал, оформлений учасниками 
цільової групи, в якому відображено всю роботу.

А саме головне, що вони з великим задоволенням 
спілкувалися, розповідали свої життєві історії, ділилися 

спогадами з іншими 
учасниками.

По їх виступам ми 
зрозуміли, що вони 
висловлювали свої ідеї, у
них з’явилися загальні 
інтереси, нові життєві 
імпульси та інтереси,
активізувалась життєва 
позиція, з’явився інтерес 
до громадського життя, і
інтерес молоді до їх 
життєвих історій.

В клубі «Надвечір’я» збільшилась кількість учасників 
завдяки цьому проекту.

Організатори проекту будуть продовжувати роботу в
цьому напрямку, тим паче , що у нас з’явилися нові ідеї і мрії.

Директор проекту Т.С.Лєженцева 
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ВІК ЖИТТЮ НЕ ЗАВАДА!!!!! 
Проект під назвою ”Cтарість мене вдома не застане!”, 

реалізований Центром розвитку громади, продовжує успішно 
працювати в Соціально-психологічному Центрі вже майже рік.

За цей час було проведено безліч заходів, спрямованих на 
згуртованість та спілкування між різними поколіннями людей.

І одним з таких заходів став конкурс соціальної реклами на 
тему: “Вік життю не завада!”. В результаті конкурсу було 
створено зразки соціальної реклами щодо активного способу 
життя у літньому віці.

До участі Приймалися роботи у вигляді плакатів,
презентацій, коротких відео-сюжетів, які найбільш повно 
розкривали сутність теми.

Бажаючих взяти участь виявилося багато. Відгукнулися як 
молоде, так і старше покоління.

Вразив підхід до справи учасників. Молодь намагалася 
пізнати усю значимість лозунгу “Вік життю не завада!”, а
старше покоління, тим часом, опановувало ази комп’ютерної 
техніки у вигляді презентацій. Усі працювали завзято та 
весело: могло здатись, що працює гурток рукоділля та …… 

За результатами конкурсу соціальної реклами “Вік життю 
не завада!” відбулась виставка робіт, яка тривала протягом 
місяця. Усі бажаючі могли ознайомитися зі зразками реклами 
та обрати свого фаворита.

На журі чекав нелегкий вибір, адже усі роботи були 
достойні першого місця. Тому, окрім переможців, було 
вирішено нагородити заохочувальними призами усіх 
учасників.



18

А наша робота триває…Продовжуються цікаві конкурси та 
акції, до яких ми запрошуємо усіх жителів міста, не залежно 
від віку.

Адже ВІК ЖИТТЮ НЕ ЗАВАДА!!!     
Експерт проекту Сергієнко Тетяна 
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ВШАНУВАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
У травні Волинська округа Пласту, яка є виконавцем 

проекту „Маршрути поколінь”, мала низку цікавих заходів. 7
травня у Навчально-виховному комплексі „Гімназія № 22”
відбулася зустріч пластунів та учнівської молоді з ветеранами 
Другої світової війни. Школярі та пластуни для ветеранів 
приготували святковий концерт.

8-10 травня Волинська округа Пласту провела Свято Весни 
в урочищі Гурби, вшанувала борців за волю України у
місцевому Меморіалі, відбулися зустрічі з людьми похилого 
віку, які були свідками історичних подій часів війни, записали 

їхні спогади.
16 травня пластуни містечка Колки 
вшановували пам’ять існування 
Колківської республіки – території,
очищеної повстанцями у 1943 році від 
німецьких нацистів, де протягом 9 
місяців було мирне життя, діяли 
господарські і культурно-освітні 

заклади. На зустріч із молоддю у пластовій домівці були 
запрошені учасники і свідки буремних подій часів війни, які 
поділилися спогадами про своє життя.

17 травня в Луцьку 
відбулося підбиття 
підсумків конкурсу 
творів серед школярів 
області на тему „У
зморшках героїв вогонь 
боротьби”. 19 травня в
Луцькому Будинку 

вчителя учні-переможці конкурсу та герої їхніх розповідей – 
остарбайтери, ветерани Другої світової війни – взяли участь у
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святковому нагородженні від проекту „Маршрути поколінь”. 
Молодь і літні люди отримали подарунки, квіти і визнання, що 
їхня праця не була даремною. Конкурс учнівських робіт тривав 
з жовтня 2009 до березня цього року. За цей час на адресу 

організаторів 
надійшло 68 
учнівські роботи з
області та Луцька.

Вшанування пам’яті жертв війни і тоталітаризму в урочищі 
Гурби 
Оцінювало роботи журі у складі 6 чоловік, яке і визначило 
переможців у трьох номінаціях: ветерани радянської армії,
жертви німецької окупації; ветерани національно-визвольної 
боротьби; остарбайтери, жертви репресій.

Лариса Бондарук,
керівник проекту „Маршрути 

поколінь” м. Луцьк 
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КРИМСЬКИЙ ДІАЛОГ 
У червні волонтери проекту «Кримський діалог» своїми 

силами зробили ремонт у клубі спілкування в мкр. Кам'янка.
Тепер зустрічі спілкування людей похилого віку, учасників 
клубу спілкування «Кримський діалог» будуть проходити в
більш затишній і приємній обстановці.

Літніми людьми, учасниками клубу спілкування 
«Кримський діалог», а також волонтерами (студенти та 
молодь) підготовлена мистецька програма, що складається з
невеликих театральних сценок, пісень і танців. У якості її 
творців і основних дійових осіб виступили люди похилого 
віку, жертви тоталітарних режимів, учасники проекту 
«Кримський діалог». Першими вдячними глядачами даної 
програми стали жителі села Літвиненкове Білогірського 
району Криму.

У червні волонтерами проекту «Кримський діалог» було 
проведено 3 зустрічі спілкування, в яких брали участь люди 
похилого віку слов'янської та кримсько-татарської 
національностей, які постраждали від тоталітарних режимів.
Незважаючи на те, що міжетнічне взаємодія є для Криму вкрай 
гострою і болючою проблемою, вечори спілкування пройшли 
в теплій та товариській обстановці. Літні люди відкрито 
ділилися своїми спогадами і виявилося, що в минулому є
багато моментів, які їх об'єднують більше, ніж змушують 
напружуватися. Використовувати такий позитивний досвід 
було б корисно кримським політикам.

На початку червня волонтерами проекту «Кримський 
діалог» проводилась робота з підготовки спеціального 
семінару, який відбудеться в кінці місяцю, спрямованого на 
навчання людей похилого віку, представників цільової групи,
різними технологіями ефективного спілкування.

Керівник проекту Антон Плаксун.
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МИ У ЧЕРВНІ 

… І так живуть разом з дощем червневим …
І так живуть разом з питаннями у серці.
Як спека – молять у природи прохолоди,
Як вітер з каплями – то просяться до сонця.

Ярослав Молінський. Вірш про червень 

Молитися, щоби природа змилувалася над нашими 
теренами бенефіціари проекту побажали до Зарваницької 
Матері Божої. у Подільській святині,. Саме у червні тут 

відбуваються прощі.
Саме тут і час, і думки 

мають зовсім інше втілення,
інше призначення для кожної 
особистості.

Увесь Зарваницький 
архітектурний ансамбль, його 
панорамність, околиці, що вкриті 
густим лісом, вражають спокоєм,

задумливою красою. А зосереджені 
обличчя численних прочан, складені 
у молитві їх руки, наповнюють усіх 
присутніх особливою 
біоенергетикою високої напруги,
підсилюють переконання у вірі,
налаштовують душу на доброту,
милосердність, любов до усього 
живого ще у земному житті.

Так склалися ці фрази з уривків 
вражень нашої поїздки у Зарваницю,
що у теребовлянському районі на 
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тернопільщині.
А ще майже кожен з нас заніс свою записку у «Каплицю 

бажань», що оповита легендами про їх здійснення.
Також у червні, в місцевому Будинку культури «Папірник»

організували заплановану у проекті демонстрацію фільму 
«Іван Мазепа», який створила київська студія ВІАТЕЛ в
серіалі 

«Гра долі». Показ був доповнений експозицією кліпу з
альбому Козацькі пісні у виконанні Тараса Житинського.
Драмгуртківці декламували уривки з поеми Д.Байрона 
«Мазепа» ( переклад Д.Загули). 

Учні – волонтери продовжували записувати спомини від 
остарбайтерів, полівязнів.

Керівник проекту Степан Толох , м.Жидачів 
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ЯКЩО ТИ ПРО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗНАЄШ, ТО ЦЕ НЕ 
ЗНАЧИТЬ,ЩО ЦЬОГО НЕ БУЛО!

Життя іде…Такий закон природи,
Усе міняється, усе тече…

На вищий свій щабель невпинно юнь підходить 
І гідно у майбутнє надбання несе.

Найосновнішим багатством кожного народу є його історія,
тому дуже важливим для нашого суспільства є те, щоб 
теперішнє покоління взяло з собою у майбутнє весь надбаний 
соціально-історичний досвід, національну свідомість,
розвинену духовність, високу мораль, правову культуру.
Освіта має чи не найбільший вплив на формування 
національної свідомості, на усвідомлення взамозв’язку між 
минулим і сучасністю.

Зустріч із школярами Підпечерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
підтвердила небайдужість учнівської молоді до історичного 
минулого своїх прадідів. Під час проведення зустрічі «Діалог 
поколінь» працівники проекту ознайомилися із матеріалами 
історичного значення, які були зібрані учнями цієї школи.
Багато жителів села брали безпосередню участь у національно 
- визвольній боротьбі, деякі сім’ї були вивезені на Сибір та 
Кавказ за приналежність їхніх родичів до ОУН- УПА. Були і
такі жителі, які в дитячі роки під час фашистської окупації 
були вивезені на територію Німеччини на примусові роботи.
Діти схвильовано слухали розповіді, які є підтвердженням 
трагічних сторінок історії України, і які неможливо не знати і
не передавати наступним поколінням, щоб попередити 
кровопролиття на нашій багатій українській землі.

Клуб людей похилого віку «Надвечір» продовжує 
співпрацю з Головним управлінням юстиції з метою 
підвищення соціального статусу представників старшого 
покоління, в тому числі і жертв тоталітарних режимів.
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Зокрема, 15 червня відбулася зустріч з п. Галина Печіль,
начальником відділу правової роботи, реєстрації нормативно-

правових актів та 
легалізації об’єднань 
громадян, яка ознайомила 
присутніх з основними 
підходами до осмислення 
та реалізації їхніх прав 
щодо питань приватизації 
нерухомості та будь-якого 
майна, яким вони 
користуються, надала 
перелік послідовних дій 

громадян, які зіткнулися з будь-якою проблемою з питань 
приватизації. Зокрема, учасники зустрічі отримали бланки 
звернень до Міністерства юстиції щодо неправомірних дій 
суддів та інформаційне роз’яснення з приводу повноважень 
Міністра юстиції України з питань ініціювання про 
дисциплінарну відповідальність судді.

20 червня 2010 року 
для членів Клубу 
«Надвечір» був 

проведений 
психологічний тренінг 
«Мистецтво любити», 
метою якого було 
допомогти людям 
зрозуміти наскільки 
вони вміють любити 
себе і наскільки 

вміють виявляти любов до себе та до оточуючих. Під час 
тренінгу психолог намагалась допомогти людям встановити 
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зв'язок між їхньою здібністю любити і відношенням до самих 
себе. Учасники зустрічі погодилися з тим , що головним 
виявом любові однієї людини до іншої є велике духовне 
милосердя, її доброта, співчуття, прощення недоліків або 
допомога в їх усуненні, постійна моральна та фізична 
підтримка, допомога, прагнення постійного близького 
контакту та спілкування. Тому дуже важливо, щоб близькі та 
рідні між собою люди говорили «однією мовою любові». 
Адже, якщо ми не розуміємо один одного, то нам від цього 
стає тільки гірше, адже ми свідомі того, що не донесли свої 
почуття, враження, погляди дорогій нам особі, ми залишились 
непочутими. Це нас пригнічує, ми замикаємось у собі і
самотужки переживаємо такий стрес, а це в свою чергу 
негативно відображається на нашому здоров'ї. Отже, треба 
прагнути до удосконалення власної мови лобові та дбати про 
те, щоб ті, кого ми любимо, почули та зрозуміли її.

27 червня 2010 року у
приміщенні Народного 
дому «Просвіта» ім.
Т.Г.Шевченка відбулося 
урочисте засідання членів 
Івано-Франківської філії 
Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів та 
репресованих, які зібралися 
в цей день, щоб вшанувати 

пам'ять своїх побратимів, в’язнів, які загинули під час 
повстань та страйків у сталінських концтаборах у 50-х роках.
Слово для привітань та спогадів мали п. Розалія Шевчук та п.
Стефанія Костюк - дві яскраві особистості, як і багато їхніх 
однодумців та побратимів, зробили неабиякий внесок у
національно-визвольну боротьбу українського народу, за що 
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були переслідувані та 
вивезенні у вічну 
мерзлоту. Але і це не 
зломило їхнього 
патріотизму, а лише 
додавало сили вижити,
щоб сьогодні донести нам 
гірку історичну правду 
про те, українці є нацією,
яку нівечила тоталітарна 

система сталінізму та фашизму. Сьогодні п. Розалія та п.
Стефанія є почесними членами «Клубу людей похилого віку 
«Надвечір» і ведуть активну роботу з молоддю нашого міста.
Працівники Карітасу організовують зустрічі «Діалог 
поколінь», під час яких учні шкіл м. Івано-Франківська мають 
можливість почути живу історію, з уст очевидців дізнатися,
що насправді спонукало молодих та завзятих активістів 
залишати рідні домівки, і переховуючись вести підпільну 
боротьбу із енкаведистами.

Час минає, і нам невідомо, що буде завтра, але ми можемо 
чітко знати, що було колись. Тож поспішімо черпати істину та 
віддаймо належну шану патріотам минулого.

Ви мужньо вмирали в нерівнім двобої,
Забуті, лишались в глухій мерзлоті…
Колись у граніті, як справжніх героїв,
Вкарбують навіки обличчя святі…

Координатор проекту Іванна Дмитрук 
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«ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ» НА ПОЛТАВЩИНІ 
У червні 2010 року закінчується реалізація проекту « 

Зустріч поколінь. Молодість і мудрість разом» громадської 
організації Педагогічний центр « Академія». 

Одним із важливих заходів проекту став святковий 
підсумок роботи творчих об’єднань літніх людей – мешканців 
Горбанівського геріатричного пансіонату та волонтерів 
проекту – учнів школи « Паросток». Діти дякували бабусям – 
керівникам об’єднань « Майстри і майстрині» за тепле і дуже 
цікаве спілкування протягом року, за те, що вони їх навчили 
рукоділлю. Мабуть найголовнішим досягненням цього 
напрямку роботи стала не стільки кількість зроблених виробів,
а взаємозбагачення,обмін життєвим досвідом, відчуття своєї 
потрібності у літніх людей – керівників 
об’єднань.Організатори проекту разом з волонтерами 
вирішили в новому навчальному році продовжити цей 

напрямок діяльності 
Педагогічного центру 
«Академія» за 
допомогою спонсорів та 
підтримкою владних 
структур, адже не 
можна просто 
припинити цю дуже 
необхідну справу, як для 
стареньких людей , так і
для молоді.

Ще один важливий напрямок реалізації проекту –
проведення уроку історії «Окупація.

Історія крізь долі» для студентів Полтавського 
національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 
та старшокласників полтавських шкіл.
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Ця подія стала підсумком 
пошукової роботи,
здійснюваної волонтерами 
протягом цього року.
Спогади літніх свідків 
окупаційного режиму,
колишніх остарбайтерів та 
в’язнів концтаборів були 

оформлені як сторінки Книги Пам’яті і були представлені 
волонтерами своїм одноліткам та студентам значно старшим 
за них. Це був « живий» урок історії, який розкрив молоді 
період окупації рідного краю в часи Великої Вітчизняної 
війни. Учні «Паростка» створили комп’ютерну презентацію, за 
допомогою якої було донесено правдиві факти наслідків 
окупаційного режиму цього регіону. Спогади літніх людей з
пансіонату, які пролунали під час цього уроку, стали 
красномовною ілюстрацією до статистичних даних про втрати 
та руйнування, яких зазнала Полтавщина у ті страшні часи.
Організатори проекту планують продовжити презентацію 
уроку історії « Окупація. Історія крізь долі» в новому 

навчальному році для 
широкого кола 
Полтавської молоді.
В кінці червня готується 
проведення прес-
конференції із засобами 
масової інформації по 
підсумкам проекту « 
Зустріч поколінь» та по 
його подальшим 
перспективам.
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«ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ»
За час роботи нашого проекту від Фонду «Пам'ять 

відповідальність та майбутнє» з 01 липня 2009 року по 01 
липня 2010 року,
сталось кілька 
значних подій.
По – перше, на базі 

громадської 
організації 

налагодилась робота 
з літніми людьми в
селі Ковалин, а за 
нами активно 
беручи приклад 
працюють села 

Єрковці, Стовпяги, Дівички а також місто Переяслав-
Хмельницький, звичайно в місті працюють і інші структури.
Літні люди відчули туботу до себе і цікавість до своєї долі,
історіі свого життя. Записуючи інтерв’ю на диктофон 
волонтери нашого проекту багато часу проводять з літніми 
людьми, вислуховують їх проблеми, допомагаючи як порадою 
так і практичними домашніми справами. Діти і внуки наших 
підопічних, що дещо насторожено віднеслись до нашої роботи 
на початку, тепер пропонують свою допомогу і стають 
активними помічниками в підготовці заходів за проектом. Ми 
провели 137 інтервю з людьми старшими за 70 років, з них 32 
інтервю з остарбайтерами та в’язнями концтаборів.

По – друге, активісти, що працюють в сусідніх селах 
отримали практичні і іформаційну підтримку завдяки 
діяльності проекту. Було проведено 6 семінарів-тренінгів для 
згуртування роботи , для підготовки безпосередніх учасників-
волонтерів до роботи з літніми людьми. Створена група 
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активістів що обєднанні і готові до роботи в своїх громадах. Ці 
люди провели ряд
заходів в своїх селах 
направлених на 
роботу з літніми 
людьми, згуртування 
громади, обєднання 
для вирішення 
соціальних проблем,
привертання уваги 
до проблем старості.

По – третє,
проведено велике 
свято до 65-річчя 

Перемоги в Будинку Культури села Ковалин, героями якого 
стали 12 осіб що 
пережили ті жахливі 
події – це були і
ветерани і
остарбайтери і в’язні 
концтаборів і жінка з
блокадного 
Ленінграду.
Глядачами виступали 
жителі і гості села 
серед них більше 50 
осіб молоді. Була велика концертна програма – музичний 
номер для кожного героя свята і розповідь історії їх життя. Всі 
наші гості і учасники концертної програми отримали 
подарунки від імені проекту, а також подарунки від задіяних 
спонсорів проекту.
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По – четверте, пройшов ряд публікацій в ЗМІ. Це наші 
районні газети «Діловий Переяслав», «Вісник 
Переяславщини», «Київська правда», телекомпанії «Альта» та 
«УТР». Що надало важливості темі проекту, його підтримки та 
розуміння серед жителів нашого району, цільова група за 
проектом-наші літні люди з більшою відкритістю ідуть на 
контакт і їх розповіді стають все цікавішими і відвертішими.

Ми створили архів старих фотографій, що будуть 
використанні в створенні книги за проектом- «Історії нашого 
роду». 

Для нас цікаво брати участь в науковому супроводі 
проекту під керівництвом професора Подольського А.І
м.Москва, це досвід новий для організації і ми скористаємось 
ним в майбутньому в роботі організації.

Ми раді, що в нас є час для успішного завершення проекту 
і публікації книги.

Голова Громадської жіночої організації «Надія»
Тетяна Андросенко.



33

«ЛЮДИ І НЕЛЮДИ»
Саме так називається відеофільм Хмельницького режисера 

Олега Ніколаєва, волонтера обласного фонду милосердя і
здоров’я, виконавця проекту за програмою «Місце зустрічі 
ДІАЛОГ». Прем’єра фільму відбулась 22 червня в День 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в бібліотеці для 
юнацтва м. Хмельницького. Фільм побудований на спогадах 
в’язнів концтаборів «Бухенвальд» Сторожука П.І., 
«Равенсбрюк» Крицької Г.С., «Дахау» Шведа І.А., 
військовополоненого Гарієвського М.І. та інших, які були 
присутні та виступили на зустрічі. Задокументовані спогади 
підсилені кадрами військової архівної кінохроніки радянських,
німецьких та американських фронтових кінооператорів.

Автор фільму «Доля. Люди і нелюди» Олег Ніколаєв з
в’язнями концтаборів, відображених у фільмі.

Фільм демонструвався в присутності нового, молодого 
покоління: військовослужбовців, 20-30 – літніх бійців 
Хмельницького полку спецназу, які за призначенням несуть 
нелегку, сувору службу і є досить мужніми і стійкими до 
всяких негараздів, але і у них з’являлись сльози на очах від 
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почутого і побаченого. А присутні жінки плакали вголос, адже 
у фільмі показані нелюдські страждання, які довелось 
пережити присутнім в’язням концтаборів та їх побратимам, які 
цього не пережили і навічно залишись в чужій, німецькій 
землі.

Відеофільм «Люди і нелюди» є другим у документальній 
серії Олега Ніколаєва «Доля». Прем’єра першого «Коли були 
ми молодими» відбулась в травні, а третього - «Вальс на 
Голгофі» відбудеться в липні. Творча група фільму у своєму 
серіалі піднімає вічні проблеми людства: війни і миру,
людяності, гуманізму незалежно від раси, національності чи 
віри. Автор планує направити свою серію фільмів до 
федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» до 
його 10-ліття, яке незабаром відзначатиметься, та до 
Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в
Україні», координатора гуманітарної програми підтримки.

Прем’єра відеофільму транслювалася по двох каналах 
телебачення: ТБ «Місто» та ОДТРК «Поділля-Центр» і
отримала широкий резонанс. Внаслідок чого виконавець 
проекту отримав заявки на демонстрацію фільму від міського 
будинку культури для ветеранів міста та Хмельницького 
національного університету для показу його студентам. Ці 
зустрічі відбудуться в липні в присутності та спогадами 
в’язнів концтаборів, які відображенні у фільмі.

Керівник проекту 
«Щоб і молодість знала, і щоб старість могла»

Володимир Кухар 
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ПРОЕКТ «ВОСТОК-ЗАПАД :МОЖЕМ И ХОТИМ БЫТЬ 
ВМЕСТЕ»

За этот период отделения в г.Ивано-Франковске и г.Николаевев 
рамках проекта завершили проведение тренинговсо 
школьниками по особенностям работы с пожилыми людьми, а
также с пожилыми по особенностям работы со школьниками.

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 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 
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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»


