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16 грудня 2014 року в Лубнах 

відбулася благодійна акція з вимірювання 

артеріального тиску «Відкриті серця». За 

ініціативи голови Полтавської обласної 

молодіжної громадської організації «Твій 

Світ» Олександра Чепура студенти – 

волонтери Лубенського медичного 

училища  в ході заходу  відвідали  мало 

мобільних та немобільних осіб  похилого 

віку.   

За активної участі студентів ІІІ – 

курсу Лубенського медичного училища, членів волонтерського загону «Милосердя» Захарченко 

Валентини, Мартинової Марини, Лебідь Олени, Щербини Яни пристарілі мешканці нашого міста 

виміряли артеріальний тиск та отримали рекомендації про здоровий спосіб життя.  

Під час акції студенти мали змогу не тільки виміряти тиск, а і дізнатись багато повчальних 

життєвих історій від жінок та чоловіків, які пережили часи окупаційного режиму.  

Під час акції заступник директора  з виховної роботи Вдовенко Н.В. проводила 

консультування та інформаційно-просвітницьку  роботу.  Відзначимо, що в цей день своє 90 – 

річчя відзначала Бабак Варвара Василівна, яка подякувала молоді за увагу і турботу. В цілому в 

кожній оселі панувала атмосфера гостинності. 

«Ця акція є важливим профілактичним заходом, дозволяє запобігти розвитку серцево-судинних 

захворювань. Особливо це стосується людей похилого віку», — зазначив Олександр Чепур, 

куратор акції.  

Акція проходила в рамках проекту «Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку 

активності людей похилого віку» за підтримки Німецького федерального фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє». 

Полтавська обласна молодіжна  

громадська організація «Твій Світ», 

м. Лубни  

www.tviisvit.org 
     

Проект: «Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку активності людей похилого віку, 

               особливо тих, хто постраждав від націонал соціалізму та сприяння їх соціалізації, повно-    

               цінному відновленню відчуття потрібності в суспільстві» 

Олександр Чепур,  

tviisvit@gmail.com 

 

     

В Лубнах пройшла 

благодійна акція 

«Відкриті серця». 

 

http://www.tviisvit.org/
mailto:tviisvit@gmail.com
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          З кожним місяцем наші зустрічі в рамках проекту 

«Покращення якості життя літніх людей, які постраждали 

від націонал-соціалізму» стають більш цікавими і бажаними. 

Літні учасники проекту виявились дуже творчими людьми, 

які охоче вносять свої пропозиції щодо проведення заходів та нарівні з молоддю приймають 

участь в їх проведенні. Так, 24 грудня відбулася зустріч групи взаємодопомоги, яка у зв'язку з 

новорічними святами була дуже людною, веселою та яскравою. Маломобільні учасники проекту, 

які з нашою допомогою змогли дібратися до приміщення ОПТУ, де проходив захід, по 

закінченні зустрічі 

відзначили, що навіть 

забули про стан свого 

здоров'я і не помітили, як 

пролетів час. 

           До    нашої      групи  

 «несподівано» завітали всі 

персонажі грудневих свят: і 

святий Миколай, і Дід 

Мороз зі Снігуркою, були 

навіть Чорти і Янголи. Всі з 

піснями, танцями, щирими 

побажаннями здоров'я, миру 

та благополуччя в 

наступному році. Наші 

волонтери-студенти 

показали колишнім в'язням - 

жертвам нацизму справжню 

театральну постановку, яку 

літні люди дивились з 

вдячністю та раділи за молоде покоління. Малолітній в'язень  Шевченко  Ала Василівна, яка 

багато років віддала справі лікаря, доповнила побажаннями здоров'я  практичною міні-лекцією 

«Як вберегтись від простудних захворювань взимку». А також розповіла як її мати, теж лікар за 

фахом, у німецькому таборі допомагала лікуватись іншим в'язням. Зустріч  закінчилась 

традиційно солодким столом, змаганням у співах українських пісень, хором і соло. Добрі Янголи 

допомагали  накривати на стіл та розливати чай. Всі учасники  дякують Німецькому 

Федеральному Фонду  EVZ за фінансову підтримку. 

                                                                              
 Проект: «Покращення якості життя літніх людей в м. Орджонікідзе» 

 

м. Орджонікідзе 

                                                                    Людецай О.М. 

 

                                                                                              ogbo-viktoria@i.ua                       
 

                                                                                                                            

 

Новорічні свята 

зустрічаємо разом 
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        У Клубі літніх людей «Жива 

історія» від часу його існування, а 

саме від 2010 року назбиралося 

дуже багато традицій. Тому, цього 

року навіть не потрібно було 

обдзвонювати учасників Клубу, 

адже вони самі зібралися і дружньо 

завітали до Карітасу на спільне 

святкування Дня Св. Миколая. 

       Як завжди, для присутніх цікавий виступ організували діти із нашого центру 

«Разом – сильніші», в якому були і спів, і рецитування віршів, і навіть акробатичні 

трюки. 

       А опісля виступу ми посиділи за теплою чашкою чаю, поділилися враженнями 

від побаченого, обмінялися подарунками. Літні люди розповіли, як вони святкують 

День Св. Миколая у своїх сім’ях, які подарунки є найдорожчими і наймилішими 

серцю. І саме такими подарунками є для них звичайні зустрічі із рідним дітьми та 

внуками. Жодні коштовні подарунки не замінять живого спілкування та не 

передадуть істинної любові. І ті скромні гостинці, які отримали учасники Клубу 

«Жива історія» від його працівників, були прийняті із щирою подякою, адже вони 

подаровані з любов’ю і турботою, подаровані у колі друзів та однодумців. 

 

 

 

 

Анна Кілас 

Клуб літніх людей «Жива історія» 

м. Дрогобич 

 

 

 

karitas@mail.lviv.ua 

caritas-sde.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святкуємо День Св. 

Миколая 
 

mailto:karitas@mail.lviv.ua
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Проект «Територія милосердя» в рамках 

програми «Місце зустрічі - Діалог», який стартував 

31 жовтня 2014 року, в основі своїй медико-

соціальний. 

Волонтерською допомогою охоплена цільова група з 26 осіб (14 – 

немобільних і 12 - маломобільних). 

 

В листопаді були проведені навчальні тренінги для волонтерів з методики 

спілкування з немобільними людьми та надання їм при потребі первинної 

допомоги. Тренінги проводили провідні спеціалісти місцевого територіального 

центру соціальної допомоги. 

Адміністраторами проекту було проведено повне обстеження і аналіз 

житлових умов та стану здоров’я підопічних, визначили індивідуальні особливості 

людей (діагноз, самостійність пересування, самотність). 

Встановлено щомісячне відвідування, спілкування, написання листів, 

біографій, спільні творчі заняття (малювання), виконання окремих доручень, 

закупка і вручення предметів первинної санітарії. 

В селі Голубівка Новомосковського району створено окрему групу з   4 осіб 

на чолі з волонтером Сарман Любов’ю Дмитрівною, яка опікується трьома 

немобільними особами цільової групи. 

Щомісяця закуповуються товари і 

продукти на суму, встановлену згідно 

бюджету і вручаються підопічним: це 

теплі речі, крупи, фрукти, овочі, вітальні 

листівки.  

Люди в цільовій групі мають 

різний статус: колишні в’язні 

концтаборів, малолітні в’язні, примусові 

робочі, діти, народжені в неволі. Є 

інваліди по зору, багато інвалідів із 

загальними захворюваннями, інваліди -

колясочники, з деменцією та іншими діагнозами. Майже половина з них одинокі, 

не мають ніяких родичів. 

Тому започаткована допомога додасть сили справлятися з хворобами і 

самотністю ще одній групі людей, дякуючи німецькому фонду «Пам'ять, 

відповідальність і майбутнє» (EVZ), який не забуває опікуватися цією категорією 

людей в Україні. 

Людмила Коваленко – керівник  

проекту «Територія милосердя»,  

Новомосковське відділення УСВЖН. 

 

Kovalenko-nov@3d.ua 

 
 

 

Волонтерська робота в 

Новомсковську 
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Саме під таким гаслом проходять інтерактивні 

заняття у клубі спілкування «Здоровий спосіб життя і 

психологія» в рамках проекту «Соціальна інтеграція 

жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до 

громади м. Чернігова». Заняття відбуваються щосереди на базі факультету 

соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету. 

Завдяки підтримці фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» за 

програмою «Місце зустрічі - діалог» самотні люди літнього віку – члени 

Чернігівського міського відділення Спілки в'язнів – жертв нацизму та клієнти 

Територіального центру соціального обслуговування Деснянської у м. Чернігові 

ради мають можливість долучитися до відкритого університетського простору, 

розширити коло спілкування, отримати додаткові можливості для самореалізації. 

Студенти ж отримують неоціненний  досвід спілкування «на рівних» із носіями 

історичної пам'яті. 

Тісний зв'язок психічного і тілесного, зумовленість хвороб негативними 

думками, налаштування на позитивне мислення, теплі спогади дитинства, 

формування життєвої перспективи – далеко не повний перелік питань, над якими 

працюють учасники клубу. 

Міжгенераційний діалог передбачає з'ясування взаємного інтересу учасників 

один до одного, взаємних очікувань. В інтерактивних формах роботи, що 

застосовувалися під час засідань клубу, для учасників обох поколінь очевидною 

стала потреба у взаємодії, взаємозбагаченні і взаємодопомозі. На основі пошуку 

спільних цінностей, єдності поступово покращується взаєморозуміння, 

збільшується рівень довіри, що надзвичайно важливо з огляду на стан сучасного 

українського суспільства. 

 

Проект: «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів  

               та інших людей  літнього віку до громади м. Чернігова» 
 

 

 

 

 

 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет 

                                                                     

Сила Тетяна Іванівна – експерт 

проекту 

 

 

 

 

 

Дбаємо про здоров'я – 

мислимо позитивно!!! 
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В атмосфері доброзичливості 

та довіри в Чернігівському 

національному технологічному 

університеті відбулось перше 

засідання клубу спілкування 

«Діалог поколінь». Учасники 

зібрання – літні люди і молодь 

– обговорювали важливі 

життєві питання, виконували 

психологічні вправи та 

експрес-тести. Не обійшлося і без певних сюрпризів. Зокрема, виявилось, що у 

представників різних поколінь схоже бачення таких цінностей як «Здоров’я», 

«Родина», «Любов», «Дружба», «Слава», «Достаток». І для молоді, і для людей з 

життєвим досвідом найважливішими виявились родинний затишок, життя без 

хвороб, дружні взаємини з оточуючими. А от чоловіки звернули увагу на особливе 

значення почуття любові між близькими. 

Учасники клубу спілкування також поділились досвідом подолання 

життєвих перешкод, проілюструвавши достатньо емоційні розповіді прикладами з 

власного життя. Розгляд цієї теми справив неабияке враження передусім на юнаків 

та дівчат, адже вони ще не мають багатого життєвого досвіду і подібне 

обговорення обов’язково знадобиться їм у майбутньому. 

На завершення представники різних поколінь розповіли про свої досягнення, 

що виявилось не такою легкою справою, адже за буденністю життя ми не завжди 

помічаємо і цінуємо власні здобутки. А це надзвичайно важливо для гарного 

настрою, адекватної самооцінки, впевненості у своїх силах. Саме завдяки 

позитивному баченню себе людина рухається вперед життєвим шляхом, долає 

перешкоди, досягає поставлених цілей.  

Розходились учасники заходу добрими друзями, домовившись вже в 

наступному місяці зібратись знову для продовження діалогу. 

 

Проект: «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму та інших людей      

               літнього віку до громади м. Чернігова». 

 

Назва міста: Чернігів 

Ім’я авторів статті: Акименко Ю.Ф.,  

 

Сила Т.І., Скорик Т.В. 

 

Адреса сайту: http://www.stu.cn.ua  

Електронна адреса: cstu@stu.cn.ua 

Саморозвиток через 

діалог поколінь 

http://www.stu.cn.ua/
mailto:cstu@stu.cn.ua
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       У грудні, в приміщенні 

Сокальської міської ради, 

відбулася зустріч людей 

похилого віку із 

представниками місцевої влади. 

На зустрічі також були присутні 

молоді та літні волонтери, 

представники інших 

громадських організацій, що допомагають літнім людям та інші бажаючі. Метою 

заходу було інформування влади про проблеми та потреби літніх людей для 

подальшого залучення влади до вирішення цих проблем. На зустрічі відбулась 

презентація діючого проекту, його мети і завдань.  

    Захід відіграв важливу роль, тому що влада могла почути наболілі проблеми із 

вуст літніх людей та на власні очі побачити, наскільки це важливо для них. Часто 

для літніх людей важливо, щоб їх вислухали та підтримали морально, бо тепер вже 

матеріальні блага відіграють меншу роль у їхньому житті.  

   Під час зустрічі було виявлено спільну проблему для декількох одиноких літніх 

людей – незадовільне опалення в їхніх помешканнях та протікання труб. Через 

відключення багатьох житлових будинків у місті Сокаль з метою економії, в районі 

гостро стоїть проблема із індивідуальним опаленням. В міській раді діє програма 

виділення одноразової фінансової підтримки малозабезпеченим людям з 

інвалідністю та літнім людям для придбання електричних обігрівачів, але далеко 

не всі люди знають про цю програму. Завдяки цій зустрічі, міська влада внесла у 

перелік трьох літніх людей, яким буде виділено кошти на придбання електричних 

обігрівачів. 

   Після зустрічі відбулось чудове спілкування та чашкою чаю, частування. Це вже 

не перша наша спільна зустріч різних поколінь. Тепле спілкування є завжди 

приємним…  

 

Проект: «Психологічна і соціальна підтримка мало мобільних і немобільних жертв    

               нацизму, шляхом відвідувань їх вдома волонтерами-студентами і  

               молоддю з особливими   потребами» 
 

Місто Сокаль, Львівська обл., 

Ім’я автора статті: Кононова Оксана, асистент проекту 

 

електронна адреса: kononova-o@ukr.net 
 

 

 

Зустріч із владою 
 

mailto:kononova-o@ukr.net
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У грудні 2014 року Полтавська 

міська спілка колишніх в’язнів 

фашистських концтаборів  

продовжила  реалізацію проекту 

«Організація допомоги 

маломобільним та немобільним 

жертвам націонал - соціалізму, 

створення клубу зустрічей» за 

підтримки німецького фонду 

«Пам’ять. Відповідальність. 

Майбутнє».               Подій було 

досить багато. Це і традиційний 

семінар для учасників проекту школярів та вчителів – волонтерів, який допоміг 

усвідомити  сприйняття літньою людиною подій життя,  зрозуміти особливості  

спілкування  з літніми людьми, це і відвідування волонтерами маломобільих та 

немобільних учасників основної цільової групи, вітання мешканців Горбанівського 

геріатричного пансіонату з Днем Святого Миколая та зустрічі у клубі спілкування. 

4 грудня 2014 року у клубі спілкування літніх людей та молоді відбулась  

робота групи за інтересами «Літературна і вокальна майстерні». Учасниками цієї 

зустрічі стали учні 10 класу Полтавської ЗОШ  №7 та літературна і вокальна студія 

ветеранів війни та праці  

«Червона гвоздика». З першої хвилини знайомства всі учасники відчули, що буде 

щось неформальне і тепле. Школярі були у захопленні від виступу народного 

вокального ансамблю «Червона гвоздика», від щирих поезій учасників 

літературної  студії ветеранів війни та праці. З’явились нові спільні плани, 

відбулась домовленість про подальші зустрічі, тому що спілкування різних 

поколінь є корисним і цікавим для обох сторін. Зустріч закінчилася теплим 

чаюванням і спільними піснями. 

 Дуже важливою справою для волонтерів - вчителів та школярів школи 

«Паросток» стало відвідування мешканців Горбанівського геріатричного 

пансіонату 19 грудня 2014 року. Кілька тижнів волонтери готували подарунки  

всім  бабусям і дідусям – власноруч випікали 267 «миколайчиків»!    По приїзду 

школярі подарували святкову програму  стареньким, які можуть пересуватися 

самостійно, а до немобільних завітали у кімнати з гостинчиком. Радості   в цей 

день не було меж! Завжди приємно робити подарунок,  особливо, одинокій літній 

людині, подарунок, зроблений з любов’ю! 

 

 

Проект: «Організація допомоги маломобільним та немобільним жертвам націонал  

               - соціалізму,   створення клубу зустрічей» 

                                                                                                                                            м. Полтава 

О. Говорова 

 

helentkac@mail.ru 

 

mailto:helentkac@mail.ru
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        По традиции, родившейся в Макеевке в 

прошлом году в ходе действующего проекта «Мои 

года - мое богатство», в  предновогодние дни, а 

именно 24 декабря наша веселая костюмированная 

группа, которая значительно пополнилась 

активистами из числа членов клуба, выехала с 

театрализованным поздравлением, сувенирами и 

сладостями к нашим немобильным  членам. 

        Эту встречу  наши подопечные очень ждали, а 

все участники к ней тщательно готовились. Надо отметить активность детворы из 

школы № 22, где под руководством учителя Татьяны Ивановны Жуковой были 

выполнены прекрасные почти фантазийные сувениры для наших ветеранов. 

В назначенное время, погрузив в автобус гигиенические принадлежности, подарки 

и сувениры, костюмированная группа отправилась  по сложному и вместе с тем, 

уже знакомому маршруту. 

Особенно «напрягал» один участок дороги, в сторону  Ясиноватского блок- 

поста. Этот участок часто и без предупреждения обстреливался, но уж очень  

ждала эту встречу уважаемая нами Кудинова Александра Андреевна, 

приближающаяся к своему 90-летию. Волонтеры, ставшие ей помощниками и 

подругами,  напекли пирогов и встретили гостей у самого порога. 

Новые лица, новые знакомства, задушевные разговоры о житье - бытье… 

Время промчалось незаметно. Оставив часть группы из числа местных селян, наша 

костюмированная компания поехала дальше по адресам. А немобильных, к 

сожалению, у нас прибавилось. 

В каждом доме мы были встречены с улыбкой, так как сами привезли не 

только хорошие стихи, поздравления и пожелания, но и частичку души от многих 

людей, принимавших участие в подготовке этого удивительного и необычного 

мероприятия. 

А фирменный календарь на 2015 год  с логотипом финансового спонсора 

проекта: БФ EVZ, благодаря которому и получилась эта акция, в каждой семье был 

водружен на самое почетное место. 
 

 

 

 

 

 

 

         В конце уходящего года в Макеевке состоялся 

Тренинг -  как 

спасение от «грохота 

канонады». 
 

«Искорка» зажгла в 

сердцах огонь доброты. 
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тренинг для добровольцев клуба «Мои года – мое богатство»,  действующего при 

финансовом участии немецкого БФ EVZ «Память. Ответственность. Будущее».  

         Это второй тренинг.  Учитывая, что контингент добровольцев остался в 

основном прежним, мы решили предварительно собрать у них вопросы и 

пожелания, а уж на основании этого выстроить программу тренинга. 

Вторым новшеством стало то, что в качестве слушателей и участников 

тренинга мы пригласили родственников  больных. Для них мы подготовили 

маленький сюрприз. 

А теперь все по порядку. Встретились доктора и слушатели, как старые 

добрые друзья. Ведь семинар проводился в том же медицинском центре и почти 

все его участники друг друга знали. 

Теоретическая часть была выстроена по определенным ранее вопросам. 

Например: Чем отличается уход за инсультными больными от «спинальников». 

Как правильно накормить лежачего.  Как правильно повернуть больного, не 

повредив себе спину.  Можно ли больному отказывать в просьбе. Что делать, когда 

больной вредничает. И многое другое.  

Атмосфера семинара была достаточно раскрепощенной и деловой.  

Родственники больных, которые стали слушателями впервые и были уверены, что 

и так почти все знают, впоследствии искренне благодарили за столь полезное 

общение со специалистами. 

А нашим сюрпризом для всех  стал сеанс релаксации с элементами 

эриксоновского гипноза, который провел врач- психотерапевт Евгений Бучев.  

На фоне прекрасной музыки с помощью текста доктор ввел слушателей в 

легкое гипнотическое состояние и провел ряд позитивных установок. После 40-

минутного пребывания в этом прекрасном состоянии, после установки на позитив, 

мы действительно все пребывали в приподнятом хорошем настроении. А, 

согласитесь, это очень важно в ситуации постоянного пребывания «под грохот 

канонады».  
 

 
 
 

Руководитель проекта 

«Клуб «Мои года – мое богатство» 

Тамара Артамонова 

 

Г. Макеевка                                                                          

 

art.toma@yandex.ua 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:art.toma@yandex.ua
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 «Подолання тягот самотності немобільних і 

мало мобільних представників ЦГ, які 

постраждали від націонал соціалізму і сприянню 

задоволенню їх духовних, соціальних і побутових потреб» . 
 
    

     Сьогодні дуже важливо, 

особливо молоді, пізнати багатий  

життєвий досвід старшого 

покоління, пізнати і перейняти 

його духовні цінності, тому в 

навчальних закладах Дарницького 

району Києва були заплановані і 

проведені цікаві заходи.  В Школі 

мистецтв №9 «Правда історії 

засобами мистецтва». Цей 

навчальний заклад активно 

займається розвитком творчих 

здібностей учнів. Під час заходу члени ЦГ виступили із спогадами, педагоги також 

звернулися до історії своїх родин, відбувся показ творчих робіт учнів, виконаних 

ними на тему доль представників УСВЖН.  В гімназії «Київська Русь» на захід 

були запрошені заступник по виховній роботі, історик  і учні гімназії, які проявили 

інтерес до участі в проекті. Після презентації проекту перед майбутніми 

журналістами (гімназія журналістського спрямування) виступили колишні 

малолітні в’язні фашистських концтаборів і примусової праці із спогадами про 

страждання, перенесені в фашистській неволі. Керівник шкільного Музею історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. познайомила всіх присутніх з 

експозицією і розповіла про пошукову роботу, під час якої учні беруть участь в 

розкопках на місцях колишніх боїв, намагаючись встановити особистості загиблих 

бійців, щоб потім їх урочисто поховати. З метою розвитку співпраці було 

підписано «Договір про співпрацю між УСВЖН і Гімназією Київська Русь».  

На заході з нагоди Міжнародного дня інваліда учасники проекту – члени ЦГ у 

своїх виступах відзначили, що в 1992 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 

3 грудня Міжнародним Днем інвалідів,  щоб привернути увагу суспільства до 

проблем інвалідів, захисту їхньої гідності, прав і добробуту, залучення інвалідів до 

політичного, соціального, економічного і культурного життя. Відзначення цієї дати 

– це справедлива шана суспільства та нагадування про обов’язок перед інвалідами, 

які потребують захисту та підтримки не тільки в день 3 грудня, а протягом усього 

року.  На жаль, нині інваліди опинилися в скрутній ситуації в зв’язку з відчутним 

подорожчанням комунальних послуг, підвищенням оплат за водопостачання та 

електроенергію, за користування лікарняним ліжком та харчування під час 

перебування в лікарні, значним подорожчанням  ліків – адже в проекті Закону про 

бюджет України на 2015 рік пенсії інвалідів залишаються на рівні 2014 року і 

навіть не індексуються.  

Українська спілка 

в’язнів – жертв 

нацизму 
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В цікавих екскурсіях: до «Національного музею історичних коштовностей 

України» учасники екскурсії познайомилися з історичними цінностями і 

багатством своєї землі, а в «Національному музеї медицини України», який є 

одним  з найбільших медичних музеїв не тільки України, але й Європи, 

познайомилися з стендовою експозицією, оригінальними інтер’єрами, з 

портретними фігурами відомих вчених і лікарів, з діорамами, присвяченими 

визначним подіям та відкриттям української медицини. Разом з екскурсоводом 

простежили історію розвитку медицини на наших землях, починаючи з епохи 

Київської Русі і завершуючи видатними досягненнями ХХ століття. В експозиціях 

музею висвітлені й такі трагічні теми, як голодомор 1932-1933 рр. в Україні, 

сталінські репресії лікарів і вчених та участь медиків у Другій світовій війні, з 

медичними наслідками Чорнобильської трагедії. 

Усі проведені заходи сприяли поглибленню знань і духовному збагаченню 

учасників. 

 

 

 
 

Дарницький р-н, м. Києва 

Керівник проекту 

Людмила Слєсарєва 
 

na.dija.talk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Під таким девізом пройшло засідання 

кулінарного гуртка „З бабусиного записничка” для 

учасників проекту „Підвищення рівня соціальної 

захищеності, адаптації та рівності можливостей 

людей похилого віку з числа жертв націонал-

соціалізму”, який реалізує Луцька міська спілка в’язнів-жертв нацизму. Даний 

захід проводився в приміщенні цікавого кафе „Намасте”, адже це перший на 

Волині заклад харчування вегетаріанської їжі.  

І у 80 років можна 

навчатись 

mailto:na.dija.talk@gmail.com
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Учасники заходу мали змогу 

отримати цінні поради із 

здорового харчування, вчилися 

готувати страви із овочів та 

фруктів. Майстер-клас по 

виготовленню цукерок провів 

шеф-кухар „Намасте” Холодов 

Сергій. Сивочолі учасники 

старанно повторювали дії свого 

вчителя, записували рецепти, 

куштували з насолодою 

приготовлені смаколики. Зустріч 

завершилася дружніми 

побажаннями один одному за чашкою запашного чаю із цілющих  волинських 

трав. 

 

 

 

 

Ніна Пахом’юк, керівник проекту 

 „Підвищення рівня соціальної захищеності, адаптації та рівності 

можливостей людей похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму” 

  

м. Луцьк, 

  

rada-grant@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накануне новогодних праздников в Одессе 

разбушевалась снежная стихия. Обильный снегопад и 

метель стали настоящим испытаниям для жителей 

города. Особенно тяжело пришлось пожилым людям. Гололед, метель, отсутствие 

транспорта - все это создало большую проблему передвижения по городским 

улицам. В магазинах - перебои с продуктами и, особенно, с поставками хлеба. 

Многие инвалиды оставались без поддержки социальных служб. В это тяжелое 

время помощь нуждающимся оказывали волонтеры. Члены  Ассоциации 

«Ренессанс Одессы» приняли участие в очистке города от снега, помогали 

растаскивать машины на дорогах, для свободного проезда машин скорой помощи и 

Новогодние 

поздравления на дому 

членов клуба 

«Память». 
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транспорта по уборке снега. Много пришлось поработать для любимого города, 

чтобы встретить Новогодние праздники в добром настроении.  

 

 

В связи со сложными погодными 

условиями, члены организации, 

совместно с администрацией клуба 

«Память», который был создан по 

программе «Место встречи - Диалог» 

фонда «Память, Ответственность, 

Будущее», приняли решение 

посетить на дому тех членов клуба, 

кто не в состоянии выходить за 

пределы своего дома, а также тех, кто 

в силу различных обстоятельств 

остался совершенно одиноким. 

Праздничные поздравления, теплые пожелания добра и любви в Новом Году, 

подарки, которые принесли своим подопечным волонтеры Клуба «Память» - все 

это было душевно и радостно. Алла Волкотруб, бывшая узница гестапо, которая 

уже более пяти лет не выходит из квартиры, вспоминала истории из своей жизни и 

делилась рецептами вкусного пирога. Клавдия Сухарева, несказанно обрадовалась 

гостям и долго не хотела отпускать, рассказывая о забавных случаях своей жизни. 

Подростком, Клавдия принудительно была угнана на работы в Германию, позже 

прошла долгий трудовой путь и теперь живет совершенно одна, осталась 

практически слепой. Оказав помощь в уборке снега во дворе и расчистке дорожек 

к калитке и входу во двор, наши активисты помогли навести порядок  в комнатах, 

и купили лекарства. Следующая встреча была у Елены Андреевой, которая так же, 

как и Клавдия Сухарева, провела свои юные годы в фашистском рабстве, но, 

несмотря на все испытания, сохранила в себе веру в лучшее и вернулась в родной 

город. Волонтеры клуба посетили многих бывших остарбайтеров и всюду их 

ждали с нетерпением. Новогодние поздравления, подарки от клуба «Память» - все 

это создавало праздничную атмосферу. Несмотря на вьюгу и мороз на улице, в 

домах наших подопечных было тепло и радостно от душевности и гостеприимства. 

Каждый дом встречал волонтеров с улыбками, пожеланиями добра и огромной 

благодарности за участие в их нелегкой судьбе. Звучали поздравления с Новым 

Годом, пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни! 

 

 

 

Причерноморский клуб «Память» г. Одесса  

 

Витана Овчаренко 

  

http://avro.org.ua,  

nikovod77@mail.ru 

 

mailto:nikovod77@mail.ru
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У Богородчанському 

територіальному центрі 

соціального обслуговування за 

підтримки програми «Місце 

зустрічі - Діалог» Німецького                                                       

фонду «Пам'ять,                                                                         

відповідальність і майбутнє» у                                                                    

грудні  проведено виховну  

зустріч старших людей з 

учнями 10 класу 

Богородчанської 

загальноосвітньої школи. 

Під час зустрічі літні і 

молоді люди обмінювалися 

спогадами про минуле і 

сьогодення.  

Колишній педагог 

Колєснік Ксенія Назарівна, яка 

проживала під час нацистської окупації, поділилася з молоддю спогадами та 

роздумами про важкі роки війни. 

До розповіді приєдналися Білічак Ганна Дмитрівна, колишній вихователь, 

переселенка з Польщі та остарбайтер Бобик Юстина Дмитрівна.   Дитина війни і  

активіст майдану Пилипів Роман Васильович зачитав свої патріотичні вірші про 

нелегкі повоєнні  роки та цьогорічні події. 

Зустріч пройшла  в теплій дружній атмосфері, надихнула присутню молодь  

до волонтерської роботи в цей нелегкий для України час.  Учениця Костей Юлія 

подарувала старшим особам ліричну душевну пісню «А я бажаю Вам добра». 

Також у грудні активісти молодіжного волонтерського загону Андрій 

Борищак, Мар’яна Чорнійчук, Наталія Дидич, Надія Стрембецька, Алла Сенчак, 

Руслана Богославець відвідали у селах  Підгір’я, Похівка,  Старі Богородчани,  

Нивочин,  Саджава,  Кривець, Дзвиняч,  Старуня,   

смт. Богородчани 29 немобільних, маломобільних потерпілих від націонал – 

соціалізму осіб, привітали їх з прийдешніми  Новорічними і Різдвяними святами та 

вручили  новорічні подарунки. 

Люди висловлювали щиру вдячність німецькому фонду «Пам'ять, 

відповідальність і майбутнє» за увагу до них. 

Крім того проведено навчальний семінар волонтерів молодого і середнього 

віку з навчання  комунікації і догляду за немобільними учасниками проекту. 

Виховна зустріч з 

молоддю 
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Проект: «Проведення різноманітних заходів, спрямованих на організацію дозвілля                                     

                 і спілкування за інтересами цільової групи з дітьми та   молоддю,  

                 донесення до них   живих сторінок історії, а натомість молоді люди  

                 допомагатимуть їм у домашніх    умовах».  

 

Назва міста:        смт. Богородчани. 

Автор статті:      Іван Казюка. 

Адреса сайту:  bogorda.if.gov.ua   

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

 

 

 

 

 

 
 

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: 

Богородчанський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Адреса: Івано – Франківська  обл., 

смт. Богородчани, вул., Шевченка, 51. 

77701 

адреса: e-mail:   bogor.tz@ukr.net 

 

 

 
 

mailto:bogor.tz@ukr.net
http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
mailto:bogor.tz@ukr.net

