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УСВЖН.  Проект: «Наші долі – урок історії для молоді» 

Вересень місяць це символ початку і кінця 

страждань людства 

«Міжнародний день пам’яті жертв 

фашизму». 

11 вересня ми відзначили цей день бо – це 

День пам’яті десятків мільйонів людей, які 

загинули в результаті страшного , нелюдського 

дійства. Це не лише мільйони солдат, яких 

фашистські нелюди зіштовхнули між собою, 

але ще більше - це  мирні люди, які загинули 

під бомбами, від  холоду і голоду, тяжкої 

виснажливої праці в гітлерівській неволі, від 

інфекційних хвороб, були спалені в печах 

крематоріїв, задушені в газових камерах і 

машинах душогубках, закатовані і навічно їх 

безіменні останки лежать в протитанкових 

ровах.  

«День миру» . 

21 вересня в столиці України відбувся «Марш 

миру». Учасники проекту разом з 

представниками органів державної влади 

України, організаціями ветеранів України, 

учнівською молоддю і студентами зібрались 

біля пам’ятника воїнам загиблим у 

Афганістані, а потім урочистою ходою 

пройшли до Національного музею Великої 

Вітчизняної війни 1941 – 1945 років де 

відбувся мітинг, присвячений пам’яті загиблим 

і заклик до всього людства відмовитись  від 

насильства і воєн.  

 

«День партизанської слави». 

22 вересня в учасники проекту  і учнівська 

молодь відзначили в Дарницькому районі в 

«Парку партизанської слави». В нашій країні 

цей день відзначався вперше 22 вересня 2001 

року, в день 60-тої річниці з початку 

підпільно-партизанського руху в Україні в роки 

Великої Вітчизняної війни, як данина 

всенародної поваги до тих, хто в суворий 

воєнний час боровся з фашистами в глибокому 

тилу ворога, не шкодуючи крові і самого 

життя. 

Під час зустрічей зі школярами і молоддю  у 

«Скандинавській гімназії» і «Міжнародному 

медичному коледжу»  головною темою були 

визнання героїзму і трагедія захисників 

оборони Києва, а також трагічні події, які 

відбулись у Бабиному Яру у вересні 1941року. 

Наше завдання:  

- на прикладі страждань нашого народу в 

20-му столітті  молодь повинна зрозуміти, 

яким дорогим є мир! 

 

 

Заступник керівника проекту 

- Н. Слєсарєва 



Клуб літніх людей «Жива історія»

Вже протягом року при Благодійному Фонді 

«Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії» 

працює Клуб літніх людей «Жива історія», 

який допомагає людям, що постраждали від 

націонал-соціалізму та інших форм 

тоталітаризму. Метою діяльності Клубу є 

покращення соціального, емоційного та 

психологічного стану літніх людей, що 

потерпіли від нацизму та тоталітаризму, 

покращення їх якості життя, збір спогадів 

жертв тоталітарного режиму, а також 

залучення їх до активного громадського життя. 

Діяльність проекту спрямована на людей 

похилого віку Дрогобича та району,а точніше 

на:  

 літніх людей жертв нацистського, 

комуністичного та інших тоталітарних 

режимів, які готові розповідати про свій 

життєвий шлях, проблеми, минуле, 

таким чином творячи «живу історію» і 

зберігаючи її для майбутнього; 

 літніх людей, які пережили голокост, 

були в’язнями концтаборів, гетто, тих, 

хто були вивезені на роботи до 

Німеччини, тих, що пережили 

окупацію, ветеранів Другої світової 

війни, сиріт війни,  готових віддавати 

свій час, знання та досвід молоді; 

 молодих людей та людей середнього 

віку, які цікавляться історією та нашим 

минулим, і мають бажання дізнаватись 

правду про цю історію із вуст 

очевидців. 

 

Допомога, яку отримують учасники Клубу, 

полягає в можливості згуртовуватися для 

спільних святкувань, проведення часу разом, 

спілкування, збереження та передавання 

звичаїв українського народу, зібранні 

матеріалів про страждання, пережиті в минулі 

часи, для їх передачі наступним поколінням. В 

Клубі «Жива історія» його учасники 

отримують також психологічну допомогу, 

емоційну та духовну підтримку, та фахову 

допомогу медичного працівника, який 

консультує стосовно покращення стану 

здоров’я та, по можливості, надає 

медикаменти. Психолог Клубу надає 

консультації для покращення психоемоційного 

стану літніх людей, вислуховує та підтримує у 

важкі життєві хвилини.  

Дуже подобається учасникам Клубу 

відвідувати історичні місця. Нещодавно вони 

відвідали Крехівський монастир, що 

знаходиться неподалік Львова, і відомий як 

релігійний та культурний центр. В першу 

чергу, монастир славиться своїми 

Чудотворними іконами – Пресвятої Богородиці 

і Святого Миколая, крім того факт наявності 

мощів багатьох святих притягує увагу багатьох 

вірян. З історії  монастиря відомо, що його 

засновниками були монахи з Києво-Печерської 

Лаври, щира віра яких  протягом років 

гуртувала багатьох людей для спільної 

молитви в монастирі. 

Учасники клубу «Жива історія» були радо 

прийняті отцями монастиря, які під час 3-

годинної екскурсії територією ознайомлювали 

їх з історією заснування монастиря і церков, 

що розташовані на його території. Пройшовши 

Хресну дорогу, люди відвідали печери, де 

мешкали перші засновники Крехівського 

монастиря, а також випити цілющої води з 

джерела. 

Реколекційна проповідь під час Святої Літургії 

надихнула всіх учасників поїздки на творення 

добрих справ, які так необхідні в нашому 

житті і приносять радість людям, що нас 



оточують. Відвідування святинь, спільна 

молитва, проходження Хресним шляхом, 

цілюща вода – все це, за словами людей, 

підносить їх на духу, підтримує їх віру та 

надає сил. 

Працівники клубу «Жива історія» обіцяють 

продовжувати традицію спільних поїздок. 

Хочеться їм побажати сил, гарної погоди для 

відвідування цікавих місць, а також 

пізнавального та культурного проведення часу.     

Клуб літніх людей «Жива історія» став для 

кожного учасника місцем, де можна 

відкритися, поділитися переживаннями, 

відчути свою значущість, знайти друзів по 

нещастю, які, як ніхто інший, розуміють, 

оскільки пережили подібне, і головне – 

отримати ту моральну та психологічну 

допомогу, яка дарує полегшення та заліковує 

душевні рани. Активна участь у діяльності 

Клубу, відвідини соціального працівника на 

дому, а також спілкування із молоддю 

дозволяє людям відчути себе друзями, 

вчителями, наставниками і активними членами 

громадянського суспільства. Завдяки цьому їх 

життя наповнюється яскравими фарбами і 

приємними переживаннями. 

 

Благодійний Фонд «Карітас СДЄ УГКЦ», 

Клуб літніх людей «Жива історія» 

керівник проекту   

Анна Кілас-Кропивницька 

 

«Коли серця теплом зігріті»
 

Проект комунального закладу «Охтирська 

районна  централізована бібліотечна система» 

завершився, але робота по даному проекту 

триває і навіть набирає обертів, бо так сталося, 

що в громадах опікуватися людьми похилого 

віку і насамперед тими, хто пережив страхіття 

нацистської окупації нікому. Наші старенькі 

вже звикли до уваги з боку бібліотекарів, тому 

і горнуться до них. Ось і нещодавно в 

Комишанській бібліотеці волонтери проекту 

Тарасенко Н.В. та Хоменко Л.І. провели 

зустріч людей похилого віку. Наталія 

Василівна говорила, що про зрілість 

суспільства можна судити з того, як воно 

ставиться до дітей та людей похилого віку. 

Старість - уперта бестія,що покриває обличчя і 

руки зморшками,чіпляє на плечі горб і дає 

кожному костур. Тому старість більш за все 

потребує уваги, любові,турботи та ласки від 

оточуючих. В теплій обстановці за чашкою 

чаю та тихою журливою піснею старенькі 

згадували своє життя, молодість. Оживали 

обличчя, блищали очі від згадок. Як важливо в 

цьому житті, щоб про тебе  хоч інколи 

згадували, а ще в важливіше відчувати, що ти 

комусь потрібен. А це так мало. Приємно,що 

спонсором цього заходу виступила сільська 

рада. 

Керівник проекту «Культурно-просвітницький  

центр «Зустріч поколінь»», м.Охтирка 

Андоленко О.М. 
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