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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

СІЧЕНЬ 2015 РІК 
 

 

27 січня 2015 року учні Лубенської спеціальної  

загальноосвітньої школи-інтернату та 

представники старшого покоління долучилися 

до природоохоронної акції «Годівничка для 

пернатого друга», яка запроваджена 

Полтавською обласною молодіжною 

громадською організацією «Твій Світ». 

Захід розпочався з індивідуального відвідування мало мобільних осіб в селі Засулля.  

Керівник проекту Олександр Чепур звернув увагу учнів і представників старшого 

покоління на проблему виживання птахів в холодну пору року. Особлива увага 

зверталась на влаштування годівниць для птахів 

та їх підгодівлю.  

Діти виготовили й розвісили разом з бабусями 

різноманітні годівнички на подвірні центру, а 

також заготовили корм для підгодовування 

птахів.  

Учасники акції: Запорожцев Андрій, 

Кам᾽янецький Вадим, Шапков Максим, Обмок 

Олександр Головань Костянтин під 

керівництвом вчителя трудового навчання Белікова Миколи Анатолійовича разом з 

дідусями і бабусями не тільки розвішували на подвір’ї  годівнички, але і 

спостерігали різні види птахів: хатніх та польових горобців, синиць, сойок тощо. 

Директор територіального центру соціального обслуговування Лубенської 

райдержадміністрації Хомкіна Наталія Трохимівна говорить, що подібні акції 

важливі як  для осіб похилого віку так і для молодого покоління, адже збільшується 

відчуття піклування та поваги з боку підростаючого покоління. 

Тож, під час  проведення заходу учасники не тільки збагатилися знаннями про 

зимівлю пернатих рідного краю та навчилися спостерігати за навколишнім світом, 

бачити те, що потребує любові, допомоги та захисту, а і зменшили відчуття 

ізольованості у немобільних учасників проекту. 

Захід проходив в рамках проекту «Надання підтримки, допомоги та сприяння 

розвитку активності людей похилоговіку» за підтримки Німецького федерального 

фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє». 

 

 

Олександр Чепур, 

tviisvit@gmail.com 
 

НА ЛУБЕНЩИНІ  

МОЛОДЬ І ОСОБИ 

ПОХИЛОГО ВІКУ 

РАЗОМ ПІКЛУВАЛИСЬ 

ПРО ЗИМІВЛЮ ПТАХІВ 
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29 січня в приміщенні благодійної організації 

«Вікторія» відбулося  творче заняття в клубі  « 

Зустріч поколінь»за темою «Умілі руки». Занняття 

за такою тематикою  ми прводимо   вже  вдруге в рамках проекту «Покращення 

якості життя літніх людей,що постраждали від націонал-соціалізму».На першому 

заході в грудні  ініціаторами були люди похилого віку.Вони показали майстер-клас 

по вив'зуванню  теплих шкарпеток .Молоді волонтери  охоче навчались  цьому 

корисному мистецтву.  

     Готові шкарпетки з любов'ю та 

душевним теплом подарували нашим 

немобільним  представникам цільовоі 

групи. Учасники клубу отримали стільки 

щирої  подяки,що продовжують 

вив'язувати шкарпетки і 

маломобільним.Цього місяця молоді 

учасники проекту не залишились в боргу і 

порвели майстер-клас з виготовлення 

орігамі з кольорового папіру.Творча 

праця різних поколінь зтерла вікові 

бар'єри між учасниками клубу,захопила та націлила на результат як  92-річного 

колишнього віязня нацистського табору,так і 16-річну студентку  училища Марійку. 

Було радісно і дивно бачити,як в заскарузлих неслухняних руках літніх людей  

з'являються  яскраві  паперові квіти, птахи, тварини   і кораблі. Старчі очи сяяли  

радістю, а наша невеличка кімната серед  холодного зимового дня наповнювалась 

теплом та світлом  дружнього  спілкування. У всіх був піднесений настрій. Кожен 

висловлював свою думку з приводу того, що  такі зустрічі необхідні. Закінчився 

захід традиційним чаюванням.Виготовлені іграшки юні волонтери училища 

подарували немобільним в’язням. 

 

«Покращення якості життя літніх людей в  м. Орджонікідзе»                                                                                                            

                                                                                                                    соцпрацівник 

Людецай О.М. 

                                                                                                                                        

ogbo-viktoria@i.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ «УМІЛІ РУКИ» В 

МІСТІ ОРДЖОНІКІДЗЕ 
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БФ "Карітас" не перестає опікуватись людьми 

літнього віку 

  

22 січня у Карітасі відбулась Різдвяна зустріч клубу 

літніх людей. Разом з о. Ігорем Шведом та керівником проекту усі разом заспівали 

українську колядку патріотичного характеру, яку пані Мирослава (хористка) 

навчила усіх присутніх. 

Розпочали зустріч з привітання з нагоди Дня Собороності України УНР та ЗУНР, 

також присутнім розповіли про важливі факти нашої історії цього дня та зачитали 

Універсал Директорії Української Народної Республіки. Опісля перейшли до 

сумних новин сучасної історії України, вшанували пам’ять усіх загиблих героїв та 

бійців за волю України. Співали також і стародавні колядки. Пропонуємо Вам текст 

коляди «Нова радість стала», перероблений на новий, сучасний та патріотичний лад.   

 

Браття українці, 

Колядуймо нині,  

Хай засяє синьо-жовтий  

По всій нашій Україні! 

Синьо-жовтий прапор, 

Золотисте поле, 

Хай війни у нашім краї 

Не буде ніколи! 

 Подивись, Ісусе, 

Змилуйся над нами, 

Поверни нам Україну 

Нашу славну з козаками! 

Нова радість стала, 

Яка не бувала, 

Ще не вмерла Україна, 

Вона тільки що повстала! 

 

 

Маріанна Буяк 

Клуб літніх людей «Жива історія» 

м. Дрогобич 

karitas@mail.lviv.ua     caritas-sde.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

РІЗДВЯНА ЗУСТРІЧ 

КЛУБУ "ЖИВА 

ІСТОРІЯ" 
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28.01.2015 року у рамках проекту 

«Укріплення соціальних зв’язків для людей, які 

постраждали від нацизму», відбулися 

урочисті заходи, присвячені 71-й річниці 

визволення міста Ленінград від блокади. 
  Організатори та учасники проекту зібрались у 

Клубі «Друга молодість» для того, щоб згадати 

блокаду міста Ленінград 1941-1944 років та 

вшанувати свідків цих страшних подій, які в 

нелюдських умовах боролися зі смертю та 

захищалися від ворога.  

Голова Харківського обласного товариства 

ветеранів «Жителі блокадного Ленінграду» Фетісова 

Марія Петрівна розповіла присутнім про ті жахливі 

900 днів голоду, холоду та злиднів, які ніколи не зітруться не тільки з пам’яті 

очевидців, але й навіки залишаться у пам’яті поколінь. 

Психолог проекту Ольга Єльцова розповіла про те, що в 

місті, не дивлячись на блокаду, продовжувалось культурне 

життя. Розповіді блокадників та історичний екскурс у 

соціальні аспекти життя блокадного міста були 

пізнавальними для волонтерів проекту – студентів 

Харківської Державної Академії Культури під 

керівництвом тренера по роботі зі студентами-

добровольцями Юлії Лисенко. Урочисті заходи мали на 

меті виховати у молоді духовні якості – повагу, милосердя, 

співчуття, та без сумніву дозволили налагодити зв’язок між поколіннями. 

 Дуже цікаво і водночас важко було говорити та слухати про військову блокаду 

міста Ленінград 1941-1944 років. Святковий концерт, що відбувся наприкінці 

заходу, залишив у присутніх відчуття оптимізму, радості та віри в майбутнє. 

  

Романова-Тремль М.В. - керівник, Єльцова О.Є. - психолог, Єрмола Н.В. – 

аніматор, Набока Г.І. - аніматор, Лисенко Ю.О. – куратор волонтерської групи 

проекту «Укріплення соціальних зв’язків для людей,які постраждали від 

нацизму, шляхом проведення зустрічей з молоддю, як для мобільних, так і для 

немобільних літніх людей у м. Харкові» 

Сайт: http://ssa.kharkov.ua 

E-mail: tremlmaria@ukr.net  
 

 

 

 

 

 

 

71-А РІЧНИЦЯ 
ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА 

ЛЕНІНГРАД ВІД 

БЛОКАДИ. 
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 22 січня  2015 року 18 учасників проекту «Місце 

зустрічі діалог» німецького фонду «Пам’ять, 

відповідальність і майбутнє» прийшли до Палацу 

культури на районні заходи з відзначення Дня 

Соборності України під гаслом «Єдина і неподільна Україна». Представники 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

молодіжних громадських 

організацій, політичних партій, 

діячі культури та жителі 

Богородчан прийшли, щоб згадати 

сторінки історії України. До всіх 

присутніх у залі звернувся голова 

районної ради Михайло Головчук, 

який побажав присутнім та 

Україні скорішого миру та 

перемоги. Пізніше він разом із 

заступником голови 

райдержадміністрації Олександром Бойчуком передали подяки від голови  

облдержадміністрації   представникам   Дзвиняцької, Кричківської, Манявської, 

Монастирчанської Саджавської та Космацької шкіл за прийом  дітей із східних 

областей України на Різдвяні свята. Перед присутніми виступили народний 

аматорський вокальний  ансамбль «Бистриця» клубу с. Гута та чоловічий вокальний 

ансамбль районного палацу культури разом з воїнами  УПА – учасниками проекту 

«Місце зустрічі - діалог» німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». 

Богородчанці також  вшанували пам'ять видатних діячів України та поклали вінки 

до пам’ятника Тарасу Шевченку, пам’ятного знака земляку Олексі Гірнику,  Алеї 

«Героїв Небесної сотні», монумента Статуї Богородиці при в’їзді в селище 

Богородчани та на могилу Січових стрільців. Учасники проекту - люди старшого 

віку висловили бажання і надалі відвідувати масові заходи. 

 

 

 

Назва міста:          смт. Богородчани. 

Автор статті:        Іван Казюка. 

Адреса сайту:    bogorda.if.gov.ua   

Електронна адреса: e-mail:    bogor.tz@ukr.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ 

СОБОРНОСТІ 

УКРАЇНИ 
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 Січень 2015 року був святковим 

і водночас щедрим на події у 

Полтавській міській спілці 

колишніх в’язнів фашистських 

концтаборів. Під час реалізації 

проекту «Організація допомоги 

маломобільним та немобільним жертвам націонал-соціалізму, створення клубу 

зустрічей» за підтримки німецького фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє»  

першим  святом стало спільне святкування Різдва Христова у клубі спілкування 

літніх людей та молоді,  яке відбулося 6 січня 2015 року.  Радісну звістку про 

народження Ісуса сповіщали волонтери проекту – учні школи « Паросток» , які 

підготували святковий вертеп для учасників клубу спілкування. Велике свято 

з’єднало покоління. 

   28 січня відбулось традиційне відвідування волонтерами маломобільих та 

немобільних учасників основної цільової групи, зустрічі були теплими і радісними, 

наших волонтерів чекають з нетерпінням. Адже спілкування – то найбільша 

цінність у житті! 

30 січня волонтери учні та вчителі школи «Паросток» відвідали мешканців 

Горбанівського геріатричного пансіонату. В програмі відвідин було проведення 

шахово – шашкового турніру та організація роботи майстерень за інтересами літніх 

людей та молоді.  

А 31 січня  розпочав свою ороболту « Ретрокінозал», в якому  учасники цільової 

групи змогли подивитись улюблений фільм « Свадьба в Малиновке»,  випити чашку 

чаю та поспілкуватись про улюблених акторів, залишити нові замовлення на 

наступний перегляд фільмів .  

 

 

 Говорова Олена , м. Полтава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ ВІД ПОЛТАВСЬКОЇ СПІЛКИ 

КОЛИШНІХ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ 

ФАШИСТСЬКИХ КОНЦТАБОРІВ.  
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У січні 2015 року аудіовізуальний архів Української 

спілки в’язнів – жертв нацизму, що створюється в 

рамках цього проекту, поповнився новими аудіо записами та фотографіями, в 

яких відображена доля двох членів організації – 90-річного Федора Даниловича 

Бурденка та 88-річної Надії 

Микитівни Кобцевої.  

  

Ф. І. Бурденко, 1924 р.н., 

згадує в своєму інтерв’ю про дитячі 

роки, які минули в мальовничому 

українському селі Халеп’є на 

Київщині, поблизу знаменитого 

Трипілля, що ввійшло в історію  

завдяки видатним відкриттям 

 знаменитого археолога Вікентія Хвойки. Саме до Трипілля ходив Федір до школи, 

коли навчався у 8 та 9 класах. Він був наймолодшим з-поміж чотирьох дітей в 

родині рульового-моториста Івана Бурденка, який водив по Дніпру прогулянковий 

пароплав «Калінін». Федір Іванович згадує, що саме на цьому пароплаві його батько 

неодноразово катав вище керівництво Української РСР аж до Канева – подивитися 

на високу Шевченкову могилу. Та не так вже й багато світлих спогадів про 

дитинство залишилося в пам’яті Федора Бурденка. Адже в дитячому віці йому 

довелось пережити і голодний 1933 рік, і масові репресії 1937, коли заарештували 

його дядька Сергія, колгоспного конюха, який помер на Соловках. Пам’ятає Федір і 

22 червня 1941, коли побачив, що над Борисполем, розташованим на протилежному 

березі Дніпра, кружляють літаки. Підключивши навушники, хлопець почув по 

саморобному радіоприймачу оголошення про початок війни. 17-річного юнака за 

віком не взяли на фронт, а відправили з групою однолітків в евакуацію на Донбас. 

Однак лінія фронту стрімко наближалася. Не маючи продуктів харчування і даху 

над головою, Федір з другом мусили повернутися до рідного села. Подальша доля 

На фото: Федір Данилович Бурденко з своєю 

донькою Наталею. 

 

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ 

АРХІВ ЛЮДСЬКИХ 

ДОЛЬ 
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склалася драматично: повістка про відправку до Німеччини, отримана весною 1942 

року, кількатижневе переховування від поліцаїв, арешт і конвоювання до пункту 

висилки на примусові роботи. Врешті-решт прибуття до німецького міста Ерхурд, 

підневільна праця на будівництві овочесховища, а пізніше - ремонтні роботи на 

залізниці у містечку Верделегені. Після звільнення американцями тієї частини 

Німеччини, в якій перебував Федір, його разом з іншими співвітчизниками 

відправили в радянську зону окупації. Тут юнак потрапив на збірний пункт і був 

зарахований в артилерійську частину. Армійську службу закінчив у 1947 році у 

Вітебську. Повернувшись після демобілізації в рідні краї, влаштувався на Київський 

паровозовагоноремонтний завод  (КПВРЗ), працював зварювальником в 

будівельному управлінні Південно-Західної залізниці, де й познайомився з 

майбутньою дружиною. Федір Бурденко побудував у Дарниці не один будинок, 

брав участь в зведенні клубу залізничників та старого приміщення Дарницького 

вокзалу. Все його життя пройшло в нелегкій, напруженій праці. 

Не менше випробувань випало й на долю Надії 

Микитівни Кобцевої, яка народилася 14 січня 1927 

року в місті Дніпропетровську. Дружне життя 

великої люблячої родини було зруйноване 

приходом війни. 42-річний батько, який працював 

контролером на молочному заводі, помер від 

інфаркту під час евакуації свого підприємства, яке 

було піддане бомбардуванню. Мати залишилася 

сам-на-сам з 5 дітьми. В 1942 році 15-річна Надійка 

в числі інших школярів, які вирізнялися високим 

зростом, була схоплена гітлерівцями і відправлена товарняком на роботи до 

Німеччини. Вона потрапила на військовий завод, де працювала за подвійним 

колючим дротом під наглядом есесівців. Суворий контроль, тяжка праця, 

проживання в холодних бараках, мінімум їжі та одягу – такі страшні випробування 

тривали три роки. Але після повернення на батьківщину поневіряння не 

закінчилися. Зруйнований будинок, в який потрапила бомба, відсутність засобів до 

існування, відчай у материних очах. Усі спроби влаштуватися на роботу 
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завершувалися невдачею – щоразу після заповнення анкети, в якій дівчина 

вказувала, що була примусовим робітником ІІІ Рейху, їй відмовляли. І от нарешті 

дивом вдалося влаштуватися в артіль швачкою. Незабаром дівчина удосконалила 

свою майстерність, а пізніше оволоділа ще однією професією – бухгалтера. Коли 

вийшла заміж, перебралася до чоловіка, в Київ. Їй вдалося створити міцну родину. 

Життя пройшло у невтомній праці й турботах про близьких. 

Інтерв’ю з колишніми малолітніми в’язнями нацизму, нині людьми дуже 

солідного віку, не тільки допомагають зберегти цікаві подробиці минулого, які 

можуть бути використані дослідниками, вчителями, творчими людьми різних 

професій, але й дозволяють підвищити життєвий тонус інтерв’юйованих, дають їм 

змогу відчути свою значимість, впевнитися в тому, що їхнє життя сповнене 

великого сенсу і являє собою неабияку цінність для прийдешніх поколінь. 

 

 

Людмила Слєсарєва, 

керівник проекту 
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Проект " Сприяння обізнаності родин про догляд 

за людьми, які постраждали від нацизму , а тепер 

сягнули старечого віку з знаками деменції".  

Люди, які постраждали від нацизму ( колишні 

остарбайтери, в’язні концтаборів, 

гетто,люди, які пережили 

окупацію,втратили батьків під 

час Другої світової війни) є 

людьми старечого віку і дуже 

часто страждають на деменцію. 

Але , на жаль, ані вони самі,ані їх 

родини необізнані у цих 

питаннях і тому у житті таких 

родин є дуже багато складностей. 

проблем, непорозумінь та образ. 

У процесі виконання проекту 

відбувається ознайомлення 

членів родин з головними 

ознаками деменції та способами 

догляду за такими людьми. Це допомагає членам родин зрозуміти проблеми своїх 

стареньких родичів і допомогти їм на цьому складному етапі життя. Проект 

виконується у чотирьох відділеннях ВБО "Турбота про літніх в Україні" в містах 

Хмельницькому,Житомирі,Чернігові 

та Києві. Особливо цікаво проходять 

зустрічі на площадках програми. 

Адже саме живе спілкування поколінь 

сприяє обізнаності молоді та дітей 

про особливості старіння,розширює 

соціальні контакти представників 

цільової групи,зменшує напруженість 

у стосунках з родиною.20.01.2015 

року відбулася зустріч у "Вітальні" 

учасників проекту відділенні ВБО 

"Турбота про літніх в Україні" в м. 

Хмельницькому у приміщенні 

міського територіального центру. 

Учасники проекту поділилися на дві команди для участі у проведенні чемпіонату з 

настільного футболу. Особливий захват викликала команда "Арсенал-ветеран", до 

складу якої ввійшли люди літнього віку. Не зважаючи на пережите вони 

випромінюють доброзичливість, радість і надію, й не втрачають бажання до 

спілкування. Після закінчення напруженої гри всі учасники і вболівальники 

відпочили за чаюванням, адже всіх чекали солодкі призи. 

Алла Соловей, 

м. Хмельницький 
 

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР 
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СОЦІАЛЬНІ ВІЗИТИ ДО НЕМОБІЛЬНИХ ТА 

МАЛОМОБІЛЬНИХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ  

"Сприяння обізнаності родин про догляд за 

людьми, які постраждали від нацизму, а тепер 

сягнули старечого віку з знаками деменції"у 

відділеннях ВБО «Турбота про літніх в Україні» в містах Чернігові та 

Житомирі 

Соціальні візити - дуже важлива форма роботи з цільовою групою . Адже головний 

акцент проекту- індивідуальна робота з маломобільними особами. Щоб подолати 

соціальну ізольованість цих людей. Кожний  з  учасників  проекту -  людина -

легенда. Хочемо  розповісти  про  

Малого Генріха Павловича. 

У свої  90  років  він  не  зневірився,  

не  піддався  душевному розладу, 

спустошенню. Яка  життєва  

мудрість  примирює  його з  

сьогоденням? Хіба  що  розуміння  

євангельської  істини про те, що 

людині  долею  відведено  стільки  

випробувань, скільки вона  здатна  

витримати. Примусово  вивезений  

до Німеччини, зміг  вижити  та  

повернутись. Все  життя  працював  

військовим  хірургом,  рятував  

людські  життя. Силою  своєї  праці  доводив незнищенність  добра  і  людяності. 

Завжди  радо  зустрічає  волонтерів  ВБО  "Турбота про літніх  в Україні "  в м. 

Житомирі,  адже  з  їх  приходом  розпочнеться  чаювання,  душевна  розмова. 

Генріх Павлович  по  філософському  відноситься  до  життя , і  найбільше  цінує  

людьське  спілкування і визнання.Особливий  захват  викликає  у нас  телефонний  

апарат. Господар  жартує.  що  вони  одного  віку. Доречі, апарат  відремонтований  

внуком у   відмінному  стані. 

 

Такі ж візити проходять і в відділенні  

ВБО "Турботи про літніх в Україні " в м. 

Чернігові. Одна з підопічних волонтерів - 

Козіна Лідія Григорівна 1926 року 

народження. 

Молодою дівчиною була вивезена на 

примусові роботи до Німеччини де 

зазнала поневірять та знущань. Про ці 

часи розповідати не хоче, каже-важко 

згадувати все пережите, заново 

перегортати трагічні сторінки життя. 

Одна розрада - коли провідують 

волонтери. Вони допоможуть придбати 

СОЦІАЛЬНІ ВІЗИТИ ДО 

НЕМОБІЛЬНИХ ТА 

МАЛОМОБІЛЬНИХ  
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ліки, виміряють артеріальний тиск, просто підтримають добрим словом. 

Окремо хочемо розповісти про гурток вивчення англійської мови , до роботи якого 

залучаються як волонтери так і інші люди літнього віку, в тому числі і мобільні 

учасники цільової групи.Всі учасники гуртка переконані, що саме вивчення 

англійської мови допоможе уникнути демеції - вікового зниження розумової 

активності. На фото - урок англійської мови, тема :" Різдвяні свята".  
 
 
 

 
 

Войцеховська  Таїса  м. 

Житомир 

 

Людмила Жерносєк, м. 

Чернігів 
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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: 

ВБО «Турбота про літніх в Україні» в м. Хмельницькому 

Адреса: м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7а. 

 

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/

