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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

БЕРЕЗЕНЬ 2015 РІК 

 

     

16 березня 2015 року в приміщенні відділення 

соціально – побутової адаптації територіального 

центру соціального обслуговування  Лубенської 

міської ради молоді волонтери - майбутні 

перукарі провели майстер-клас із перукарського 

мистецтва та показ модельних зачісок. У якості моделей в майстер класі взяли 

участьлітні люди, адже мета заходу - залучення людей похилого віку до 

активної участі у суспільному житті. 

   Керівник проекту Олександр Чепур говорить, що такі заняття дають 

можливість літнім людям не тільки гарно провести дозвілля, поспілкуватися, 

але йдопомагають знайти друзів та однодумців. 

   Заняття, яке організували активісти Полтавської обласної молодіжної 

громадської організації «Твій Світ», провела майстер Олександра Барабаш. 

Опановувати практичні навички перукарського мистецтва під час заходу змогли  

близько 10 учнів Войнихівського професійно-технічного училища №53. Юні 

перукарі разом з досвідченим майстром надавали такі перукарські послуги, як 

стрижка, фарбування, укладка, вечірня зачіска. 

   Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Світлана Скиба говорить, що під час подібних заходів  молодь 

вчиться бути уважною, толерантною і передавати свої знання та навики 

доступними методами і 

формами. 

   Сучасні техніки стрижок, 

неперевершені зачіски, 

тематична програма, конкурси, 

подарунки  були організовані 

для майбутніх перукарів і осіб 

похилого вікусалоном краси 

«Стиль» ( м. Пирятин). 

Майстер поєднувала 

натуральні кольори із 

яскравими акцентами та 

представила тренди, що 

На Полтавщині 

майбутні перукарі 

обслуговували людей 

похилого віку 
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базуються на одвічних цінностях, які стали культовими та роблять моду 

частиною світового мистецтва. Всі зачіски вражали глядачів  своєю 

витонченістю. 

   «Дуже приємно, що на даному заході були присутні літні люди , які змогли 

долучитися до світу справжнього перукарського мистецтва»,-  ділиться 

враженнями майстер Олександра Барабаш. 

   Літні учасники заходу були безмежно вдячні стилісту за справжнє 

перукарське свято.Захід проходив 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» 

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

Електронна адреса: tviisvit@gmail.com; Сайт:  www.tviisvit.org 

_____________________________________________________________________ 

    Загально відомо, що між представниками різних 

поколінь нерідко точаться гарячі дискусії щодо 

музичних уподобань, оцінки тих чи інших 

музичних творів, пісень.  

   Не оминуло подібне обговорення і перше засідання Ретро-кафе, проведене в 

рамках проекту «Cоціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних 

режимів та інших людей літнього віку до громади м. Чернігова». 

   На початку зустрічі представники поважного покоління і молоді люди 

обмінялись спогадами щодо проведення свого вільного часу в юні роки. Як не 

дивно, в їхніх розповідях було багато схожого: спілкування з однолітками, 

відпочинок на природі, відвідування танцювальних майданчиків, слухання 

музики, перегляд улюблених фільмів 

та телепередач. 

   Під час заходу учасники занурились 

в атмосферу далекого минулого, 

подивившись відеофрагменти 

новорічного вогника 60-х років 20-го 

століття, фільмів «Весна на Заречній 

вулиці» та «Діло було у Пенькові», 

прослухавши пісні Леоніда Утьосова, 

Едіти П’єхи, Ганни Герман і українські 

пісні минулих років (Дмитро Гнатюк, 

До порозуміння 

поколінь пісенними 

засобами 
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Віктор Женченко, Бела Руденко, Борис Гмиря, Микола Кондратюк). 

Обговорення пісень показало, що вони до душі не лише людям старшого віку, 

але й молоді. Слухачі дійшли спільної думки, що ці музичні твори вирізняються 

мелодійністю та глибоким змістом. 

   Не обійшлося без сюрпризів. Справжній фурор у представників обох поколінь 

викликали пісні у виконанні маловідомої українцям американки українського 

походження Квітки Цісик. Її чудовий голос у буквальному сенсі полонив 

учасників заходу. 

   Наприкінці зустрічі вже молоді люди поділились своїми музичними 

уподобаннями, продемонструвавши різні пісенні стилі: від хеві-метл і хіп-хопу 

до популярної музики.  

   Хоча в оцінці продемонстрованих пісень не було одностайності, і молодь, і 

люди поважного віку дійшли висновку, що толерантне ставлення до уподобань 

різних поколінь є однією з найголовніших умов порозуміння між людьми.  

Юрій Акименко 

Експерт проекту «Cоціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, 
тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м.Чернігова». 

Організація: «Чернігівський національний технологічний університет» 

Адреса сайту: http://www.stu.cn.ua ;  Електронна адреса: cstu@stu.cn.ua   

_________________________________________________________________ 

    4 березня виставка « ...Немов ковток свіжого 

повітря»  відкрилася у Сокальській Центральній 

районній бібліотеці. З цієї нагоди тут зібралася  

громадськість міста. На виставці представлено 

портрети колишніх жертв нацизму з Білорусі, Росії і України, які розповідають 

про свої долі. 

      Перед відкриттям виставки, в приміщенні організації на гуртку рукоділля, 

літні люди та молодь разом підготували невеличкі подаруночки для учасників 

виставки: національну символіку на одяг, українські букетики, прапорці та 

рушнички. Центр підтримки жертв нацизму, при асоціації інвалідів, став місцем 

зустрічі людей різних  поколінь.  

    Протягом 2-х тижнів, читачі бібліотеки та учні 9-ти шкіл Сокальщини мали 

змогу відвідати цю виставку та прочитати уривки із життєвих спогадів 

очевидців. Наче скрізь десятиліття,  ті люди намагаються достукати до нас, і 

сказати, що війна не потрібна, бо несе біль втрати,  розруху, забирає життя 

близьких людей... Вони пережили пекло, але зберегли в собі віру в доброту.   

...Немов ковток свіжого 

повітря 

http://www.stu.cn.ua/
mailto:cstu@stu.cn.ua
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    У читальному залі в одному пориві злились 

минуле, і сучасне  в лабіринті,  кривавої 

страхітливої історії й кривого розхристаного 

сьогодення. Здавалось, колишні жертви  

нацизму з Білорусії, Росії, України, дивилися 

на нас з експонатів, розповідали  як важливо 

зберегти мир та не допустити, щоб хто-

небудь   пережив те, що їм довелось. Нижче є  

вміщенні їхні спогади, які не можна спокійно 

читати.  Вони заставляють нас замислитись, 

адже ми й не усвідомлюємо, що значить  

слово «мир».  

    Депутат  Сокальської  міської ради Надія 

Багрій від імені своєї дев’яносторічної 

неньки, яка не змогла через хворобу прийти 

сюди, подякувала  організаторам програми за 

підтримку  літніх людей, для яких дуже важливо  відчувати увагу та турботу  

інших, та за організацію таких культурно-духовних заходів для людей старшого 

покління, які пережили страхіття війни.  

     Колишній в’язень концтабору Максим Савка зазначив, що Україна зазнала 

величезних втрат у  роки ІІ Світової  війни, яка понівечила, розтоптала  долі 

мільйонів людей.  Вона знищила міста, села, перетворила їх у згарища, завдала 

непоправимих збитків  економіці держави та українській  культурі... А скільки 

людей зазнали приниження, таборів, примусових робіт. В роки гітлерівської 

окупації  Україна стала джерелом  дармової  робочої сили. Хлопців та дівчат  

вивозили на примусові роботи  до Німеччини, де на них чекали невідомість, 

страх та тяжка робота… Відчуття  та крик душі бранця на чужині красномовно 

передано у поезіях  «Чорне небо, жорстоко катує» та «Лети моя дума»,  які 

прочитали учениці  9 класу СШ №2  Юлія Шутяк  та Ольга Космин. 

    Сьогодні Україна стала жертвою воєнної агресії з боку  Російської Федерації, 

І знову на нашій багатостраждальній землі ллється кров, гинуть люди, 

залишаються сиротами  діти, і знову наша мати-Україна оплакує своїх синів  і 

дочок...  Нині й Сокальщина  оплакує  п’ятьох  своїх героїв... І у матерів навіки 

залишилася у серці незагоєнна рана. 

    Особливого настрою присутнім додали пісня «Сивина»,  «Прилетіли дикі  

гуси», «Зажурена мама», яку душевно виконали учасниці ансамблю літніх 

людей «Надвечір’я».    

    Опісля присутні оглянули виставку та ділились враженнями від побаченого. 

Люди старшого покоління зауважили, що вона є наче наказом для молоді: вірте 

в добро, творіть його і настане мир. Шануймо старше покоління, на долю якого 

випали важкі випробування. Адже  без  минулого нема майбутнього.    
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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.. 

Асистент проекту, Кононова Оксана,  
електронна адреса: kononova-o@ukr.net 

_____________________________________________________________________ 

Причерноморский клуб «Память» благодаря 

программе «Место встречи: диалог» немецкого 

фонда EVZ, успешно продолжает свою работу. 

Психологическая и социальная поддержка 

маломобильных и немобильных жертв нацизма при посещении на дому 

сотрудниками клуба, а также волонтерами из числа студентов, очень актуальна 

и необходима пожилым людям. Особенно важны встречи в праздничные дни.  

На праздничной встрече в клубе, посвященной Международному женскому 

дню, звучали авторские песни в исполнении Юрия Черножук, дарили цветы, 

пили вкусный чай с пирожными и слушали замечательные лирические стихи о 

любви к женщине, матери...  

По состоянию здоровья далеко не 

все участники проекта смогли 

посетить праздничную встречу в  

клубе, поэтому волонтеры 

отправились домой к нашим 

уважаемым женщинам, чтобы 

вручить подарки и поздравления.  

Каждая встреча на дому это не 

только теплые слова и поздравления, 

но самое главное, это общение. Ведь 

многие практически не выходят из дома, и ограничены в контактах с внешним 

миром и, особенно, с молодежью. Благодаря активно развивающейся программе 

«Место встречи: диалог» посещения таких людей стало регулярным. А ведь 

такие встречи очень важны как для молодежи, так и для ветеранов - бывших 

подневольных остарбайтеров и узников нацистских концлагерей. Вспоминая 

сложные годы своего детства и юности, они делятся воспоминаниями не только 

о сложностях, но и том хорошем, что помогало выжить, дарило надежду. 

Весенние дни особенно располагают к теплому и душевному разговору. 

Встреча в клубе и чествование наших дорогих женщин подарила радость 

общения, улыбки и хорошее настроение, а посещения на дому еще раз дало 

возможность провести время в непринужденной и теплой  обстановке.    

Причерноморский клуб «Память» г. Одесса  

Витана Овчаренко, социальный работник 

Чествование женщин 

Причерноморского 

клуба «Память» 
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http://avro.org.ua,  

nikovod77@mail.ru 

____________________________________________________________________  

Березень був сповнений цікавими подіями як для 

членів клубу «Діалог поколінь», так і для нас, 

бібліотекарів Тульчинської ЦРБ. 

 Велику цікавість викликала літературно-музична година поезії «Весняний 

настрій», яка була присвячена 85-річчю від дня народження Ліни Костенко, 

української поетеси. Чарівно захоплювали мелодійні вірші у виконанні ведучої 

Вігуржинської Віри Степанівни. Поетичні рядки, що урочисто звучали, вкотре 

довели незрівнянність мистецького таланту та літературного пера Ліни 

Василівни Костенко. 

 З почуттям щирості й краси були виконані пісні у виконанні студентів 

Тульчинського училища культури Янкевич Ірини, Гайдук Едуарда, Боцул 

Олени, Самойленко Крістіни, Вдовиченко Сергія. Всі присутні були сповнені 

позитивних вражень від заходу. 

 Як світлий подих, овіяний наближенням весни, пройшла презентація 

виставки фоторобіт народної аматорської фотостудії Тульчинського училища 

культури «Весна іде…». Роботи були підібрані відповідно до теми виставки, які 

уособлювали очікування весни. Позитивні емоції, настрій викликали 

різнобарвні квіти, дивовижні подільські мальовничі краєвиди. І знову лунали 

пісні про весну у виконанні юних талантів Тульчина - зразкового музичного 

театру «Росинка» Тульчинського РБК. Кращого початку весни у стінах 

бібліотеки годі й уявити.  

 Під великим враженням 

присутні залишились від перегляду 

відео-етюду «Місто і люди», яке 

підготувала Анастасія 

Вігуржинська, студентка ІІІ курсу 

кінофотовідео справи 

Тульчинського училища культури. 

 Лісові підсніжники завжди 

ваблять людей до себе. Прогулянку 

до лісу здійснили і ми, бібліотечні 

працівники, серед яких була і член клубу «Діалог поколінь» Могилевська 

Галина Йосипівна. Весняний ліс укритий першими квітами – весняними 

усмішками рідної землі – підсніжниками дуже вразив  Галину Йосипівну, адже 

за її словами вона не була на природі вже більше 20 років. Галина Йосипівна, 

якій вже далеко за 90 років, є активним користувачем нашої бібліотеки, зокрема  

Весняний настрій 

mailto:nikovod77@mail.ru
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по Skype вона спілкується зі своїми рідними – внуком та донькою, які 

проживають в Німеччині. І тільки завдяки цьому вона вперше побачила 

наречену свого внука.  

Пономарьова Раїса 

Клуб «Діалог поколінь», м. Тульчин 

tulchinlibrary@gmail.com 

_________________________________________________________________ 

Луцька міська Спілка  в’язнів - жертв нацизму з 

нагоди Міжнародного дня звільнення в’язнів 

нацистських концтаборів організувала у Луцьку на 

Меморіальному комплексі «Вічна Слава» панахиду 

за загиблими в нацистських концтаборах та покладання квітів до стели 

«Жертвам нацизму». 

    Аби вшанувати пам’ять полеглих, приїхав з Горохова Новосад Микола 

Якимович, який народився у концтаборі, йому нині - 73 роки. 

«Дай Бог, щоб ви такого не побачили, що довелося моїм батькам пережити. 

Мою маму і батька примусово забрали із села та завезли в місто Фінстервальде. 

Вони до трьох років працювали на німецькому військовому заводі, поки не 

почався наступ радянських військ. Пригадую, як мама розповідала, що 

працювати було дуже важко, годували погано. Уявіть, вона важила 32 

кілограми. Втім, ми пережили нацизм, переживемо і те, що відбувається зараз. 

Зло відступить з України», - розповідає Микола Якимович. 

    На захід прийшли представники міської й обласної влади. Звертаючись до 

присутніх, губернатор попросив берегти пам’ять про минулі часи лихоліття. 

«Величезне горе приніс нацизм в усьому світі. Це був нелегкий час, коли кожен 

на собі відчув, що таке зневага до людських цінностей, хто відчув весь батіг 

нацизму. У цей день ми ще раз схиляємо голови за тими, хто боровся за нашу 

волю. Сьогодні нам треба передавати пам’ять про тих людей, які пройшли 

пекло поневірянь та знущань, аби це 

ніколи не забули й робили усе, щоб 

подібні сторінки історії не 

повторювалися», - наголосив голова 

волинської облдержадміністрації 

Володимир Гунчик.  

    Бувша дитина-в’язень Маргарита 

Парфенюк порядкувала усім, хто не 

лишився осторонь сьогоднішнього 

дійства: «Дякую усім, хто прийшов 

сьогодні віддати шану загиблим, що ви не знехтували панахидою за людьми. 

Ніхто не забутий – 

ніщо не забуто! 
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Пам’ять ми повинні берегти й надалі, щоб знати про свою історичну 

ідентичність й тих, хто приносить нам горе», - закликала волинянка. 

Після виступів усі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання й поклали 

квіти до пам’ятних знаків. 

Луцька міська громадська ветеранська організація  

„Спілка в’язнів – жертв фашизму”,  м. Луцьк, вул. Л.Українки, 9 

voemc@mail.ru 

_____________________________________________________________________ 

Коли зима малює скроні білим,  а життя обтяжує 

втомлені плечі багажем досвіду, людина перестає 

бігти за долею і шукати визнання. Єдине чого 

потребує вона - це повага, яка проявляється в довірі, послуху, любові та увазі. 

   Тому, 25.03.2015 року у Саджавській школі було проведено виховну зустріч  

«Шануймо старших» із жертвами нацистських переслідувань та з учнями  10-11 

класів за підтримки  програми «Місце зустрічі - діалог» німецького фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє». 

   Захід у такому форматі відбувся вперше у Саджавській школі, тому учні 

захоплено слухали розповіді гостей зустрічі, остарбайтерів Мороз Ганни 

Петрівни та Середюка Івана 

Степановича. Діти були приємно 

здивовані і пишались тим, що їхніми 

односельцями є люди, які пройшли 

тяжкі випробування голодом, війною, 

переслідуваннями тоталітарного 

режиму і все ж залишилися незламні 

волею і духом. Слухали і не вірили, що 

розповідалось про події воєнного 

періоду в рідному краї, що саме вони 

побували у тому кровавому Колізеї, 

зазнали поневолення і вийшли живими із пекла болю і втрат. 

    Для себе учні почерпнули багато цікавих і нових фактів, про які вони ніколи 

б не прочитали із підручників історії, а також побачили щиру любов літніх 

людей до України, які говорили про неї, як про другий рай і дарували своє 

тепле слово й іскорку любові дітям за їх непідробну щирість та повагу.  

Автор статті: Іван Казюка,  смт. Богородчани.                                                        
Електронна адреса: e-mail: bogor.tz@ukr.net   Адреса сайту: bogorda.if.gov.ua   

_____________________________________________________________________ 

     Шануймо старших 
 

 

mailto:voemc@mail.ru
mailto:bogor.tz@ukr.net
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В березні 2015 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». Традиційно був проведений 

семінар для учасників проекту – школярів та вчителів, волонтерів. Присутні 

аналізували ефективні методи спілкування під час відвідування маломобільних 

та немобільних учасників цільової групи, ділились досвідом, вибудовували 

план наступної зустрічі, яка відбулася на наступний день – 7 березня. Діти 

готували святкові листівки та вітальну програму для жінок – учасників цільової 

групи – пісні, теплі вітання. Звичайно, в передсвятковий день волонтери йшли 

до своїх поважних друзів з пригощанням.Найголовніший результат відвідин – 

хвилини радості і святкового настрою, які так щедро дарували волонтери. 

   27 березня продовжив свою роботу ретрокінозал в клубі спілкування для 

літніх людей та молоді. В теплій атмосфері за чашкою чаю відбувався перегляд 

кінофільма за замовленням – «Большой вальс» про долю Іоганна 

Штрауса.Обговорення улюбленого фільму переплелося з особистими спогадами 

присутніх. Випадки з життя лилися рікою, і дуже гарно, що їх з інтересом 

слухали волонтери проекту. 

   Останнім заходом у березні стало спільне відвідування вистави « Ханума» в 

обласному музично – драматичному театрі м. М. В. Гоголя. Мистецтво єднає 

покоління! 

Керівник проекту Говорова Олена, м.Полтава 

_____________________________________________________________________ 

 З жовтня 2014 року учні гуртка «Пошук», ЗОШ 

№17 м. Новомосковська, почали працювати в 

новому проекті: «Територія милосердя», який був 

створений в рамках програми: Місце зустрічі: 

«Діалог», за фінансової підтримки німецького 

фонду EVZ (пам'ять, відповідальність, майбутнє). Автором цього проекту є 

голова новомосковського відділення УСВЖН Людмила Коваленко. 

   Діти прониклися роботою в проекті, яка насамперед  націлена на відвідування 

немобільних ветеранів мікрорайону, уміння спілкуватися, вислухати людей 

похилого віку, надавати їм посильну допомогу. Діти отримали завдання 

подумати над назвою та створити логотип проекту. До цього завдання вони 

підійшли творчо з ентузіазмом. Гуртківці розповіли як бачать мету проекту, що 

на їх думку є милосердя. На конкурсі логотипів, які гуртківці створили своїми 

руками, діти розповідали який зміст вони втілили на папері, кращий логотип 

створила Настя Сінявіна.   

Хвилини радості і 

святкового настрою 

 

Гурток «Пошук» в 

проекті «Територія 

милосердя» 
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   У жовтні в стінах нашої школи відбулася зустріч присвячена визволенню 

України від фашистів, на якій були присутні ветерани відділення, члени клубу 

спілкування «Роксолана», представники управління освіти. Гості переглянули 

літературно-музичну композицію, підготовлену учнями школи та відвідали 

шкільний музей «Пам'ять заради майбутнього», де екскурсоводи детально 

розповіли про кожну експозицію. 

   В листопаді запам’ятався 

ветеранам та учням гуртка «Пошук» 

традиційний конкурс «Домашнього 

кухаря», в якому втретє взяли 

участь гуртківці. Конкурс проходив 

під назвою «Хліб – всьому голова». 

Юні кулінари порадували присутніх 

прекрасними виробами з тіста: 

пиріжками, пряниками, кексами, 

тістечками та тортами. До цієї 

справи гуртківці підійшли з особливою старанністю та любов’ю, бо знали, що 

готують для поранених бійців АТО. Після конкурсу діти разом з головою 

новомосковського відділення Л.І. Коваленко, керівником гуртка Т.Г. 

Забродською та головою батьківського комітету О.О. Лещенко відвідали 

шпиталь в смт. Черкаське Новомосковського району. 

   В грудні 2014 року в офісі УСВЖН відбулася зустріч членів гуртка «Пошук» з 

ветеранами, соц. працівником та психологом, яка була присвячена дню 

волонтера. Соціальний працівник та психолог провели тренінг, на якому 

пояснили, як треба поводитися з особливою категорією людей, до якої 

відносяться колишні в’язні концтаборів.  

   Наприкінці грудня гуртківці привітали ветеранів з новорічними святами. 

Відбувся теплий вечір спілкування, на якому всі присутні співали пісні, читали 

вірші, гуморески. На цьому святі була присутня малолітній в’язень концтабору 

«Заксенхаузен» Л.Ф. Щербата-Селезньова, якій в ці дні виповнилося 85 років. 

Діти привітали ювіляра листівками, які зробили власноруч, піснями та щирими 

дитячими побажаннями. 

   В зимові місяці гуртківці займалися музейною роботою: виготовили плакат 

«Живі, здорові та щасливі», це світлини з життя членів відділення, написали 

лист в м. Білефельд, підготували різдвяну композицію, привітали ветеранів з 

Масляною та святом 8 березня. 

Керівник гуртка «Пошук»Т.Г. Забродська 

Проект «Територія милосердя» м. Новомосковськ 

Ел. пошта: kovalenko-nov@3g.ua 

mailto:kovalenko-nov@3g.ua
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________________________________________________________________ 

Напередодні Міжнародного жіночого дня 

маломобільні учасники ЦГ проекту завітали до 

одного з найоригінальніших туристичних об’єктів 

столиці – київського Музею Однієї Вулиці. 

Створений групою ентузіастів на початку 90-х 

років ХХ століття музей розкриває своїм відвідувачам загадки та легенди однієї 

з найромантичніших київських вулиць – Андріївського узвозу. 

   У супроводі екскурсовода члени УСВЖН заглибилися в багатовікову історію 

вулиці, пов’язаної з іменем легендарного апостола Андрія. Не всі учасники 

екскурсії знали про те,що її заснування сягає своїм корінням часів Київської 

Русі. Вже тоді узвіз, пролягаючи між Андріївською та Замковою горою, 

з’єднував ремісничий Поділ з княжим Верхнім містом. Члени УСВЖН з 

непідробною цікавістю розглядали представлені в експозиціїоригінальні 

предмети старовини: картини, рукописи, автографи, книги, фотографії, 

листівки, архівні документи, театральні афіші, рекламні вивіски, меблі та одяг 

різних епох. Усі ці речі 

відтворюють атмосферу 

життя «однієї з найбільш 

київських вулиць», як 

охарактеризував її колишній 

мешканець узвозу – відомий 

письменник Віктор 

Некрасов. 

   Історія архітектурної 

перлини Києва - 

Андріївської церкви, 

містичні легенди 

романтичного Замку Річарда Левове Серце, родинне гніздо славетного творця 

роману «Біла гвардія» Михайла Булгакова, будинки, в яких жили і працювали 

відомі вчені,митці, письменники, громадські діячі – Федір Балавенський, Іван 

Кавалерідзе, Павло Житецький, Олександр Кошиць, Григір Тютюнник, Фотій 

Красицький, Олександр Глаголєвта інші видатні особистості – усе це 

Андріївський узвіз. Тут кожен будинок – історія. А кожна річ умузейній 

експозиції – маленьке відкриття, що допомагає відхилити завісу минулого і 

відчути повноту інтелектуального, підприємницького і звичайного, буденного 

життя, що буяло на цій вулиці упродовж віків. 

    Після такої захоплюючої подорожі в часі всі її учасники ще довго почувалися 

окриленими і духовно збагаченими. 

керівник проекту Людмила Слєсарєва, 

Таємниці 

Андріївського Узвозу 
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Українська спілка в’язнів – жертв нацизму 

«Подолання тягот самотності немобільних і маломобільних представників ЦГ, 

які постраждали від націонал-соціалізму, і сприяння задоволенню їх духовних, 
соціальних та побутових потреб» 

_________________________________________________________________ 

 5 березня у м. Житомир відбувся «круглий стіл»  

у рамках проекту “Сприяння обізнаності родин 

про догляд за людьми, які постраждали від 

нацизму, а тепер сягнули старечого віку з 

ознаками деменції” 

Проект використовується по програмі “Місце зустрічі — Діалог” при підтримці 

фонду “Пам'ять, відповідальність, майбутнє” в партнерстві з ВБО ТЛУ. 

    В проекті беруть участь чотири міста їз Всеукраїнської благодійної 

організації “Турбота про літніх в Україні”: Житомир, Хмельницький, Чернігів 

та Київ. Створені групи для підтримки родин, в яких рідні мають ознаки 

деменції. 

    Створюються і проводяться семінари та тренінги для волонтерів, родичів, 

школярів СШ №7 м. Житомир. 

    Проект розпочався в жовтні 2014 р. та закінчиться у вересні 2016 р. Також в 

проекті приймають участь люди, котрі були жертвами нацизму. 

    Створена цільова група з 22 чоловік. В цю групу ввійшли: остарбайтери — 3 

чоловіки, жертви тоталітарних режимів — 3 чоловіки, діти, які народились в 

місцях примусового утримання — 4 чоловіка, жертви нацистської окупації — 8 

чоловік, діти, які втратили своїх батьків під час війни — 4 чоловіка. Це люди, 

які мають ознаки деменції. 

     Нажаль, ані самі ці люди, ані 

їхні родичі, близькі не обізнані у 

цих питаннях, а тому в таких 

родинах є багато складнощів та 

проблем. У процесі виконання 

проекту ми хочемо познайомити 

членів родин з основними 

ознаками деменції та способами 

догляду за такими людьми. 

Сподіваємось, що це допоможе 

членам цих сімей зрозуміти 

проблеми своїх стареньких 

Сприяння обізнаності 

родин про догляд за 

людьми, які 

постраждали від 

нацизму 
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родичів та допомогти їм у відносинах між собою. Також організувати 

правильний побут, навчити доглядати за дементними родичами. Проект 

допоможе покращити якість життя всіх членів родини, в першу чергу людей, 

котрі страждають на деменцію. 

 

Таісія Вохцеховська  м, Житомир 

ВБО ТЛУ м. Житомир 

 

В місті Орджонікідзе волонтери проекту, що 

працюють  за пограмою  «Місце зустрічі-діалог», 

під час надання соціально-побутовоі допомоги 

на дому записують спогади жертв націонал- 

соціалізму. Це дозволить зберегти для історії  

«живі» спогади  представників  минаючого  назавжди покоління: їх емоції, 

почуття, біль, страх, гіркоту втрати і радість від довгоочікуваного слова - 

Перемога. "Чи було у вас відчуття, що насувається війна? - було. Було". Зустріч 

з кожним ветераном починається саме з цього питання.  

     

     Батьки і діди всих волонтерів  народилися вже після перемоги. Тому 

розповіді про випрбування під час війни викликають непідробний інтерес у 

молодих людей.  Більшості з них вже за 90. У Єфросинії Михайлівни 

Мирошниченко від спогадів навертаються сльози на очі…Саме її,17-річну 

тендітну дівчину ,щойно відірвану від батьківського хліба,віддаляв від рідної 

домівки залізничний потяг,наповнений дівочими та юначими сльозами тих,хто 

ще недомріяв,недолюбив…Другою домівкою для дівчини стало невеличке 

поселення за 25 кілометрів від Гамбурга.Спочатку господиня Єльза,потім 

заможний бауєр з великим господарством.. Крім приниження.били і знущались 

за найменшу провину  . Фрозина,арбайтен! Це ім'я прикипіло до дівчини на 2 

роки підневільної 

праці. Невже вона 

не почує свого 

рідного  

«Єфросинія»?Невже 

не вдасться 

позбутися 

ненависного і 

чужого 

«Фрозина»?...Сього

дні Єфросинії 

Михайлівні 89 

років.Вона є  живим 

Зв'язок часів і 

поколінь 
 



14 

свідком важливих сторінок історії Придніпрв'я. 

 

     Волонтери записують  спогади,щоб іх змогли побачити і наступні покоління, 

у яких такої можливості, - поговорити з колишніми в'язнями вже не буде. 

 

       Але це і є зв'язок часів і це є життя.. Для ветеранів і просто літніх людей 

увага - найдорожчий подарунок. А вже спогади з перших вуст - безцінні.      

 

            

                         «Покращення якості життя літніх людей в м.Орджонікідзе» 

                                                                                           

                                                                               соцпрацівник      Людецай О.М. 

                                                                                              ogbo-viktoria@i.ua          

 
 

 

                         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: 

Сокальська районна асоціація  

інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ 

 

Адреса: Львівська обл., 

м. Сокаль, вул., Чайковського, 42. 

80000 

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

