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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
ЖОВТЕНЬ 2014 РІК

З жовтня цього року благодійна організація
«Вікторія»  розпочала реалізацію проекту
«Покращення якості життя літніх людей м.
Орджонікідзе, що постраждали від націонал-

соціалізму, подолання їх соціальної ізольованості та відірваності від життя
громади».
Перший місяць був наповнений новими знайомствами, зав'язуванням контактів,
відбором учасників проекту та оцінкою їх потреб. Цей процес був надзвичайно
емоційно забарвленим - було радісно від знайомства з людьми з такими
легендарними долями, а іноді - сумно і прикро від того, в якому занедбаному стані
деякі з них знаходяться. Дуже вдячні за допомогу літнім волонтерам проекту-
представникам міської Ради ветеранів, з багатьма учасниками проекту їх зв’язували
родинні та дружні зв’язки. До спільної роботи були залучені молоді волонтери-
студенти  професійно-технічного училища.

17 жовтня в приміщенні цього закладу
відбувся круглий стіл, на який були
запрошені представники соціальних
служб, Ради ветеранів, відділення
Української спілки в’язнів жертв
нацизму, Товариства Червоного
Хреста. Керівник організації
«Вікторія» презентував новий для
нашого міста проект, в якому
передбачена сумісна діяльність людей
різних поколінь. Учасники заходу
гаряче підтримали ідею проекту,

виразили велику подяку німецькому Федеральному Фонду EVZ та запропонували
всебічну підтримку  та допомогу. Студенти відвідали  немобільних та
маломобільних на дому: забезпечили потребуючих санітарно-гігієнічними
засобами, допомогли купити продукти, занавісили  вікна, прибрали листя в городі.
Скільки було подяки!..

«Покращення якості життя літніх людей
м. Орджонікідзе»

Керівник проекту: Андрій Волков
ogbo-viktoria@i.ua
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Участники проекта, люди пожилого возраста,
мало путешествовали по  Украине и мало знают
истории возникновения сёл казацкого края
Днепропетровской области.

А каждое из них имеет свою историю даже в названии от имён и прозвищь казаков-
Петриковка, Лобойковка, Могилёв и другие. На нашем пути следования о них
рассказывала экскурсовод Любовь Владимировна Алексиевская, о их самобытности
и достопримечательности. Наш путь лежал в село Китай-город  Царичанского
района с его историческим церковным комплексом - народным музеем. Село
расположено на правом берегу реки Ориль, одного из притоков Днепра. Сама
природа, окружающий ландшафт, красота этих мест не могла оставить
равнодушными участников экскурсии.
Село основано в 1662 году, как форпост для защиты от набегов татарско-турецких
полчищ. В середине 18 века в селе на
средства казацкой старшины и
прихожан был построен уникальный
памятник архитектуры – ансамбль
церквей. Единственно действующая
колокольная церковь святой Варвары,
построена в 1656 году и Николаевская
церковь построена в 1657 году. Весь
ансамбль расположен в центре села и
составляет уникальный исторический
комплекс, не имеющий аналога в
мире.  К северу от Китай-города
возвышается гора Ка-лита, образована,
как указывают историки, при движении ледника 200 лет тому назад и его остановки
именно в этом месте. История породила множество сказаний и былин о горе Ка-
лите, а огромный камень вросший в землю у подножья, напоминает о сказочном
камне, где были написаны «Налево пойдёшь-…..» и так далее. Возле его мы и
запечетлили своё посещение и увезли с собой незабываемые впечатления.
Благодаря поддержки немецкого фонда «Память, ответственность, будущее»
учасники проекта смогли провести интиресную и полезную экскурсию.

Днепродзержинское городское отделение УСУЖН
проект  «Вспомнить трудно – забыть невозможно»

Руководитель проекта А.С.Шевченко
wev4enko_mawka@mail.ru

У Богородчанському територіальному центрі
соціального обслуговування  за програми підтримки
«Місце зустрічі - діалог» Німецького фонду

«Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє» відбулася зустріч осіб, які були змушені
до примусової праці або в інший спосіб постраждали від націонал-соціалізму.
Тут через 70 років колишні малолітні в’язні Іван  Капущак з Підгір’я та Йосип Рігер

ЗУСТРІЛИСЬ ЧЕРЕЗ
70 РОКІВ

ЭКСКУРСИЯ ПО
ИСТОРИЧЕСКИМ
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з Богородчан узнали, що перебували у роки другої Світової війни в Німеччині в
одному таборі.

Зі спогадами про минуле
звернулися до учасників зустрічі
колишні остарбайтери 91-річна Марія
Гринишин та 88-річна Юстина Бобик.

Потерпілий від тоталітарного
режиму Іван Середюк прочитав вірш
Т.Г.Шевченка, Іван Курилюк, який
перебув німецьку окупацію, прочитав
три патріотичні вірші про борців за
незалежність України, а літні особи М.
Андріїв, М. Ящук та В. Дидич виконали

гарні українські пісні.
В атмосфері дружелюбності і теплоти, за щедрим столом і зі щирими людьми

ця зустріч спілкування надихнула присутню молодь до активної діяльності в
інтересах людей похилого віку.

Богородчанський територіальний центр
соціального обслуговування

Іван Петрович Казюка
bogorda.if.gov.ua
bogor.tz@ukr.net

29 жовтня 2014 року Чернігівський національний
технологічний університет презентував проект
«Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму,

тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м. Чернігова»,
який реалізовуватиметься за вдяки гранту німецького фонду EVZ «Пам’ять.
Відповідальність. Майбутнє».
У презентації взяли участь виконавці проекту – фахівці кафедри соціальної роботи
ЧНТУ, представники міської влади та організацій-партнерів – Чернігівське міське
відділення Всеукраїнської Спілки в'язнів-жертв нацизму та Територіальний центр
соціального обслуговування Деснянської районної у м. Чернігові ради,
представники ЗМІ, а також волонтери проекту з числа студентів – майбутніх
соціальних працівників.
Організатори розповіли про завдання
проекту, зокрема створення
середовища взаємодії між молоддю та
літніми людьми, яке сприятиме
залученню останніх у процеси
соціальної інтеграції, організації
змістовного дозвілля, задоволенню
рекреаційних потреб. А це у свою
чергу впливатиме на формування
позитивної життєвої перспективи

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НОВОГО ПРОЕКТУ
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учасників та наповненню їх життя сенсом. Проект впливатиме також на молодих
учасників, розширюючи їхній світогляд, формуючи адекватну оцінку подій
минулого та толерантне ставлення до літніх.
Представники міської влади, державних та громадських організацій Чернігова
поділились досвідом реалізації соціальних програм на міському рівні та окреслили
проблемні питання.
Особливий інтерес викликав емоційний виступ Ніни Володимирівни Зубок – голови
Чернігівського міського відділення Всеукраїнської Спілки в'язнів-жертв нацизму,
яка поділилась своїми спогадами про перебування в Німеччині.
Майбутній соціальний працівник Анастасія Ісаєнко розкрила роль студентів-
волонтерів у реалізації завдань проекту, відзначивши його важливість для
формування фахових та особистісних якостей спеціалістів соціальної сфери.
Учасники презентації відзначили важливість проекту для громади міста Чернігова
та висловили готовність сприяти його реалізації.

«Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму
та інших людей літнього віку до громади м. Чернігова»

Акименко Ю.Ф.
www.stu.cn.ua
cstu@stu.cn.ua

У жовтні проходили зустрічі з нагоди 70-ої річниці
визволення України  від фашистських загарбників.
В рамках проекту, 25 жовтня, ми організували

екскурсію у музей форсування Дніпра в селі Військове.
Валентина Сергіївна – директор музею, охоче розповідала про знахідки пошукового
загону, який вона очолювала. «Берег Дніпра висотою 37 метрів, внизу – вирує
Дніпро біля порогу Ненаситець, а молоді бійці йдуть на переправу, на вірну
загибель, от як і сьогодні. Води Дніпра були декілька днів червоного кольору,
скільки полягло солдатів, ніхто не знає, цифра у 50 тисяч дуже приблизна. Знаєте,
ще й зараз  знаходяться незахоронені останки радянських воїнів»,- розповідала
Пшенічнікова Валентина Сергіївна. Учасники екскурсії з цікавістю розглядали
експонати музею: німецьку
порцелянову чашку років Другої
Світової, яка виблискувала своєю
білизною, корзинку від німецького
снаряду, яка має вигляд новенької,
ікону Божої Матері, яка зберегла
півхати, та люди мали де перезимувати
та багато інших цікавих експонатів,
про які можна описувати довго.
Душевною і пам’ятною була зустріч 31
жовтня у київській бібліотеці.
Учасники Театру  Спогадів були
запрошені партнерською організацією

ЖИТИ
ПАМ’ЯТАЮЧИ
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– УСВЖН міста Києва  для показу вистави по долі Демидова Маркіяна Дмитровича.
Учні шкіл Києва, члени організації УСВЖН, відвідувачі бібліотеки були глибоко
зворушені долею маленького Маркіяна. Вигнвний з Вітебської області з матір’ю,
він потрапив до дитячого табору Саласпілс. Пройшовши недитячі знущання,
Хлопчина був куплений фрау для роботи у маєтку. Але й тут йому прийшлося
пройти крізь знущання, де він здобув свою першу перемогу.  Адже, хлопчина у
вісім років зміг сказати «Ні». Фрау, у якої він пас худобу, вирішила йому змінити
належність з християнської віри на  католицьку, і коли ксьондз спитав чи хоче
Маркіян прийняти католицьку віру, він мужньо відповів «Ні», за що був жорстоко
покараний.

Дискусійний клуб «Жити пам’ятаючи»,
м.Дніпропетровськ,

Антоненко Олена,
Antonenko07@ukr.net

Буквально несколько месяцев назад
невозможно было представить, что нам
придется, как великое благо, доставлять
людям обыкновенную питьевую воду. К
сожалению, война, или как еще называют это

действо,  АТО внесли в нашу обычную жизнь многочисленные коррективы.
Сегодня многое изменилось.
Наши волонтеры и прочие члены клуба «Мои года- мое богатство» сплотились
вокруг тех, кому каждый день необходима помощь. Эта помощь выражается во
всем: в стоянии в очередях за талонами или непосредственно гуманитарной
помощью, в поисках и приобретении элементарных продуктов питания, которые
исчезают с прилавков магазинов, в психологической помощи родным, ощущающим
раздавленность безысходной ситуацией и, в общении с нашими немобильными
членами клуба.
На этот раз мы решили организовать
доставку колодезной воды в каждый их
дом. В районе Харцызска есть
прекрасный колодец возле Храма.
Затарившись «под завязку», мы
покинули святой источник. Адреса, кто
к кому поедет, мы распределили
заранее.
Мне предстояло посетить Рыбий
Марию Михайловну.  Она не
передвигается даже по квартире. В
прошлом главный бухгалтер, человек с
активной жизненной позицией вынуждена вести почти затворнический образ
жизни. Дочь – преподаватель музыки в школе, внук живет отдельно. На этом
перечень семьи и заканчивается.  Мы долго пили чай с печеньем, разговаривали «за

ИНОГДА ВАЖНЕЙ
ВСЕГО ГЛОТОК
ВОДИЦЫ РОДНИКОВОЙ
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жизнь». Мария Михайловна вспоминала свои юные годы, и глаза ее то начинали
сиять каким-то ярким светом, то наполнялись слезами. Примерно такие же истории
поведали при встрече и остальные члены клуба, побывавшие в этот день у наших
немобильных.
Организовывая это мероприятие, я даже не придавала ему значимости. И только
после обсуждения в клубе результатов всех визитов решила написать эту заметку,
чтобы акцентировать для коллег факт особого отношения наших немобильных и
маломобильных ко всему, что связано с Богом.  Вера позволяет жить и бороться за
жизнь. Нам остается в этом лишь немного помочь.

Клуб «Мои года- мое богатство»
г. Макеевка

Руководитель проекта Тамара Артамонова
art.toma@yandex.ua

У жовтні 2014 року Полтавська міська спілка
колишніх в’язнів фашистських концтаборів
розпочала реалізацію проекту «Організація

допомоги иаломобільним та немобільним жертвам націонал- соціалізму,
створення клубу зустрічей» за підтримки німецького фонду «Пам’ять.
Відповідальлність. Майбутнє».  Партнерами проекту виступили громадська
організація Педагогічний центр «Академія» та ППНВК «Паросток».
В цей період відбувся семінар для учасників проекту, на якому  вчиителі та школярі
отримали  необхідну інформацію про особливості спілкування з літніми людьми,
поради для ефективного спілкування з учасниками цільової групи.  До дня учителя
відбулась зустріч літніх людей – волонтерів проекту в приміщенні Педагогічного
центру «Академія».  Святкування професійного свята поєдналось з плануванням
спільної діяльності у проекті.
Відбулось відвідування немобільних та
маломобільних  учасників основної цільової групи
вчителями та школярами. Волонтери побували у
колишніх в’язнів концтаборів: Верьовкіна Михайла
Пилиповича, Висоцької Ганни Юхимівни,  Ворони
Олександра Мефодійовича, Трипутня Остапа
Прокоповича, Стеця Григорія Сидоровича.  Зустрічі
пройшли в теплій атмосфері, відбулось знайомство
учасників цільової групи з молоддю за чашкою чаю, визначились спільні інтереси,
потреби учасників цільової групи. Веровкін М. П. подарував своїм гостям  власні
спогади про жахливі випробування під час II світової війни,  твори – спогади про
перебування у фашистських концтаборах. Учаникам проекту не хотілося
закінчувати зустрічі, тому з нетерпінням будемо чекати на нові!

Олена Говоррова, м. Полтава
helentkac@mail.ru

ПРОЕКТ У ПОЛТАВІ
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Виготовити ляльку-мотанку  можна було
навчитися на майстер – класі, який нещодавно
пройшов в Центральній районній бібліотеці ім.
В. Малика в Лубнах. Колоритний захід
влаштувала Полтавська обласна молодіжна

громадська організація «Твій Світ» за участі етнолога, керамолога та майстра
з виготовлення традиційної тканинної ляльки – мотанки,  к.н., Олени Щербань.
Учасниками дійства стали представники різних поколінь: від учнів навчальних
закладів до осіб похилого віку, які допомагали  народній  майстрині  створити
атмосферу добра і лагідності.
«Лялька-мотанка – це один із найдревніших символів єдності для всіх людей, у яких
попри всі війни і чвари, якими повна людська історія, завжди було прагнення до
злагоди й гармонійного життя. Тому ми вирішили об’єднати у спільній роботі осіб
досить поважного віку і зовсім юних.», - говорить ініціатор заходу Олександр
Чепур.
«Працюючі  з традиційною тканинною
лялькою я завжди відзначаю
позитивний вплив, який має процес
виготовлення такої ляльки на психіку
людини. Наприклад, помічено, що діти,
які пройшли майстер-класи по
виготовленню ляльки, стають більш
врівноважені. Так само, дорослі, які
проходять майстер-клас, формують для
своїх нащадків щастя, здоров’я, успіх.»,
- переконує директор студії «Лялина світлиця», майстер Олена Щербань.
Учасники вчилися виготовляти іграшку традиційно нашвидкуруч,підбирали
тканину,працювали з природними, натуральними матеріалами, тож,кінцевий
результат став втіленням натхнення та бажання. А сам  оберіг людської душі й долі,
символ предків організатори і учасники вирішили передати захисникам України, які
зараз перебувають в зоні АТО.

м. Лубни
Олександр Чепур
tviisvit@gmail.com

www.tviisvit.org

МАЙСТЕР-КЛАС ПО
ВИГОТОВЛЕННЮ
ЛЯЛЬКИ-МОТАНКИ
З’ЄДНАВ ПОКОЛІННЯ
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В конце октября 2014 года в Причерноморском клубе
«Память» прошла встреча жертв нацистских
преследований с молодежью, посвященная 70-летию
освобождения Украины от фашистских
захватчиков.

Много прозвучало горьких воспоминаний из уст тех, кто помнит тяжелые военные
годы. Почтили память тех, кто не дожил до освобождения, вспомнили тех, кто
после ушел из жизни. Во время таких встреч особенно ярко оживает память людей,
до мельчайших подробностей вспоминается каждый миг радостных дней
освобождения. Каждый старается рассказать о собственных переживаниях и слушая
очевидцев, проникаешься огромным уважением к пожилым людям, которые,
несмотря на все тяготы и лишения, смогли сохранить в себе человечность,
гуманность и веру в лучшее, более хорошее будущее.
На встрече президент Ассоциации «Ренессанс Одессы» Николай Васильевич
Овчаренко провел презентацию своей
книги «Військове мистецтво та
традиції захисників Одеси». С
большим вниманием слушатели
отнеслись к новым, ранее неизвестным
фактам, которые описаны в книге.
Руководитель социальных проектов
организации, психолог Витана
Валериевна Овчаренко, провела беседу
с подопечными о том, как защитить
себя от негативного влияния
телевизионных программ и не
поддаться панике. Так же ответила на многие вопросы по социальной деятельности
служб города. Витана Валериевна предложила обсудить возможность помощи
переселенцам из районов нашей страны, охваченных войной. В живой дискуссии
прозвучало много хороших и дельных советов. Светлана Матвеева предложила
принести из дома настольные игры, шахматы и шашки и передать их переселенцам.
По ее словам, во время оккупации, многие дети играли в игры все вместе и это
здорово объединяло детвору, помогало забыть на время о тяжелых буднях.
В завершение встречи, автор и исполнитель Юрий  Черножук исполнил песни
военных лет, а так же произведения собственного сочинения. Звучали  слова любви,
слова нежности, так необходимые каждому из присутствующих.
С Праздником дорогие наши, здоровья вам и благополучия, мирного неба над
головой и до новых встреч в нашем гостеприимном клубе!

Причерноморский клуб «Память» г. Одесса
Витана Овчаренко

http://avro.org.ua,
nikovod77@mail.ru

ВСТРЕЧА КО ДНЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
УКРАИНЫ ОТ
ФАШИСТОВ
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Новий проект «Психологічна і соціальна підтримка
мало мобільних і немобільних жертв нацизму,
шляхом відвідувань їх вдома волонтерами-
студентами і молоддю з особливими потребами»
надав потужності та відкрив нове дихання для

Центру підтримки жертв нацизму у місті Сокаль, що на Львівщині.
Даний Центр був відкритий 4 роки назад завдяки програмі «Місце зустрічі: діалог».
Варто зазначити, що за ці роки ми набралися досвіду та пройшли нелегкі часи без
фінансування роботи Центру. Та ентузіазм літніх волонтерів – це велика річ! Саме
це стало рушійною силою, придавало сили та наснаги до роботи. Вивчивши та
проаналізувавши потреби представників основної цільової групи, метою цього
проекту ми обрали покращення умов проживання мало - і немобільних
представників жертв нацизму, сприяння підвищенню їх самооцінки і подолання
самотності, шляхом спілкування із молоддю. Проект передбачає відвідування на
дому мало- і немобільних волонтерами, які допомагатимуть у прибиранні житла,
покупками, інформуванні близьких по догляду за немобільними, приноситимуть
реабілітаційні засоби тощо.
Жовтень – це перший місяць виконання цього проекту, на протязі якого ми провели
дві зустрічі та участю влади, партнерів проекту й іншими НГО для більш якісної
реалізації проекту; оголосили в ЗМІ про набір волонтерів для навчання та
подальшої роботи у проекті, а саме – відвідування мало- та немобільних літніх
людей, підготовки пам»ятних заходів та зустрічей поколінь. Цікавим є те, що на
сьогодні до нас звернулись із бажанням бути волонтером не тільки молодь, а й
люди похилого віку. Їм знайома проблема ізольованості і вони наповнені бажанням
допомогти. Ми також ведемо підготовку до проведення 2-денного тренінгу для
навчання волонтерів та склали графік відвідування ЦГ на домі у листопаді. Отож,
ми готові до реалізації поставлених завдань та бажаємо всіх організаціям здоров»я,
наснаги та мирного неба над головою!

м. Сокаль
Кононова Оксана

kononova-o@ukr.net

В рамках проекта «Укрепление социальных связей
людей, которые пострадали от нацизма»
происходит много интересных встреч. Всего за один

год работы проект объединил вокруг себя множество людей, неравнодушных к
судьбам жертв тоталитарных режимов.
Одной из главных задач программы является воспитание и передача жизненного
опыта молодому поколению. Основной площадкой диалога поколений стал детский
дом семейного типа «Отрадное», а главными его участниками – преподаватели и
студенты Харьковского художественного училища. Каждый приезд в детский дом
Виктора Юрьевича Елина, преподавателя училища и бывшего остарбайтера, - это
всегда событие, которого дети ждут с нетерпением. Его увлекательные рассказы,
будь-то воспоминания о войне или лекции по изобразительному искусству, всегда
вызывают у детей живой интерес, звучат вопросы, появляется желание узнавать всё

ЕНТУЗІАЗМ ЛІТНІХ
ВОЛОНТЕРІВ – ЦЕ
ВЕЛИКА РІЧ!

ОКТЯБРЬСКИЙ
ХОРОВОД
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больше и больше. Виктор Юрьевич – уникальный человек. Благодаря своим
исключительным личным качествам и педагогическому таланту, он находит подход
к каждому ребёнку, независимо от возраста.
В октябре состоялась очередная встреча в «Отрадном», на которой руководство
проекта и воспитатели детского дома выразили свою благодарность преподавателям
и студентам училища. Были
вручены благодарственные
письма и грамоты, воспитанники
детского дома подготовили
небольшое выступление.
Настоящим сюрпризом для детей
стала презентация авторских
книг в стиле «hand made»
студентки Риты Коваленко.
Героиня книги – маленькая
девочка Эмма, познающая тайны
и загадки жизни. («Мы все –
дети, и не стоит забывать того
маленького человечка или ту
малышку, что были когда-то, ибо они по-прежнему сидят внутри каждого из нас»
- отрывок из книги).
Мы очень надеемся, что эти дружественные отношения между воспитанниками
детского дома и студентами училища будут становится развиваться, ведь они
имеют большое взаимное влияние, прививая детям ценности семьи, бескорыстного
человеческого общения, добродетели, приобщая их к взамопомощи и волонтёрской
деятельности.

«Укрепление социальных связей людей, которые
пострадали от нацизма путём проведения встреч с молодёжью

как для мобильных, так и для немобильных пожилых людей
в г. Харькове», Баглаенко И.А.

http://ssa.kharkov.ua
baglaenko_ira@mail.ru

Несмотря на сложившуюся сложную
обстановку в г. Алчевске (более трех месяцев
пенсионеры не получают пенсии, работники

бюджетной сферы  заработную плату, перебои с мобильной связью, подачей
электроэнергии и водоснабжения, подорожания продуктов питания, обстрел
жилых домов) продолжается работа проекта «Разом сивими стежками
минулого» в рамках программы «Место встречи – Диалог».
Участники целевой группы ещё больше окружены вниманием и заботой.
Волонтёры и участники проекта посещают их на дому, по возможности, разносят
спонсорскую гуманитарную помощь. Ко дню пожилого человека проведена встреча
ЖНП с молодежью, а 10 октября они приняли участие в осенних поэтических

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗА БУДУЩЕЕ
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чтениях.
Не остались равнодушными к сложной
жизненной ситуации алчевцев
председатель фонда «Память.
Ответственность и будущее» доктор
Мартин Зальм, куратор проекта Галина
Александровна Полякова, наша
коллега из г. Чугуев Валентина
Владимировна Егорова, благодаря
которым в город было завезено 5 тонн
продуктов питания. Продуктовые
наборы со словами сердечной
благодарности и признательности
получили одна тысяча пожилых людей. Совет Алчевской городской организации
ветеранов Украины ещё раз благодарит всех за оказанную помощь.

«Разом сивими стежками минулого»
г. Алчевск

Н.В.Горбенко
sovetveteranov2011@mail.ru

Організатор  програми:
Всеукраїнська  благодійна  організація

«Турбота про літніх  в Україні»
Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23

Веб-сайт: www.tlu.org.ua

Видання  здійснюється в рамках програми
«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє»
(Німеччина)

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de,
http://www.mestovstrechi.info/ua/

Виконавець випуску: БФ «Карітас СДЄ»
Львівська обл., м. Дрогобич 82100, вул. Чорновола, 4

www.caritas-sde.org


