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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

ЧЕРВЕНЬ 2015 РІК 

 

 

Що потрібно людям 

старшого віку, щоб 

життя їх стало 

цікавішим, а здоров’я 

– поліпшилося? Таке питання стало в проекті 

«Територія милосердя» - ключовим. Звідси і пішла 

основна мета клубу спілкування «Допоможи собі 

сам». За планом роботи клубу тема 

немедикаментозної допомоги людям постала не тільки для активної групи, а й для 

немобільних та маломобільних людей. Для останніх потрібне і спілкування, і добре 

слово, і якісь незвичайні речі, що можуть їх зацікавити. З’явилася думка про створення 

в проекті такої допомоги, яка носить назву «Щоденна необхідність». Щомісяця 

санітарно-гігієнічні засоби очікують 26 осіб (із них 14 – немобільні, 12 – маломобільні). 

Такі предмети видавалися в рамках немедикаментозної допомоги. 

Для людей активної групи в клубі спілкування «Допоможи собі сам»  в перший 

місяць наступаючої пори року обов’язково проводять різнопланові теоретичні і 

практичні заняття: як без пігулок та уколів за допомогою народних рецептів, трав, 

корисних порад зберегти головну цінність похилого віку – здоров’я, покращити настрій 

і моральний клімат в сім’ї. 

Спочатку з’явилася рубрика «Сидяча фізкультура», де всі з захопленням 

виконували вправи тренера. Була складена спеціальна програма: вправи для очей, 

масажні вправи, для живота, розтягнення м’язів, хребта, для ніг і т.д. 

 

 

Немедикаментозна 

допомога  

людям похилого віку  
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В активній групі проекту з часом 

сталися зміни: люди за віком, хворобами 

перейшли в категорію - немобільні та 

маломобільні, а 70-80-річні вирішили 

створити гурток «Здоров’я» і більш 

інтенсивно займатися фізичними 

вправами. Для цього було закуплено 

предмети для масажу, еспандери, 

гімнастичні палиці. Щомісячно при проведенні інших заходів стала обов’язковою 

релакс-хвилинка, проводиться комплекс фізкультурних вправ та «сидячої 

фізкультури». Крім цього в програмі клубу започатковані такі напрямки, як: народні 

рецепти чаю, домашніх заготовок, корисні поради та консультації, читання «Зеленої 

планети», «ЗОЖ» та перегляд відеофільмів щодо немедикаментозної допомоги людям. 

Обов’язковим є перегляд фільмів для релаксації («Софіївка», «Евпаторійський 

акваріум, дельфінарій» та інші). 

 

                                                                                                             Керівник проекту                   

                                                                                                            «Територія милосердя»  

                                                                                                              Коваленко Л.І. 

                 е-mail: kovalenko-nov@3g.ua 
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В рамках проекту «Територія милосердя»  

по програмі «Місце 

зустрічі – Діалог»       

за підтримки німецького федерального 

фонду «Пам’ять: відповідальність і 

майбутнє» була запланована екскурсія 

щодо вивчення мистецьких перлин рідного 

краю. 

В кінці червня погожого літнього дня 

відбулася екскурсія активної групи проекту 

в край майстрів петриківського розпису.. 

Активна група літніх людей та юні члени гуртка «Пошук» відвідали 

музей петриківського розпису, побували в робочих майстернях, побачили як із-

під рук майстра народжуються дивовижні витвори: звичайні побутові речі 

стають шедеврами мистецтва. 

А потім екскурсанти потрапили в світ народного обряду на свято Івана 

Купала. Вся група (від юних до людей старшого віку) взяла участь у  святі. На 

«Миколиному хуторі» є така традиція: гості – не просто глядачі, а справжні 

учасники дійства. Було й переодягання в українські костюми, й плетіння 

віночків із польових квітів і трав, пісні та хороводи, проводи Весни, умивання в 

джерелі, хлоп’ячі розваги, поїздки в імпровізованій хаті по хутору. І, звичайно, 

багаття, через яке стрибали і юні, і люди старшого віку, сподіваючися на 

очищення та подовження літ життя, а поряд стояло і всміхалося Зелене Купало. 

Був і майстер-клас з народних ремесел: виготовлення писанок, ази 

петриківського розпису, створення ляльок-мотанок – оберегів щасливого 

майбутнього. І насамкінець – традиційний обід з українським борщем та 

варениками. Свято закінчилося, але запам’яталося всім учасникам. 

 
                Керівник проекту  

               «Територія милосердя» 

                Коваленко Л.І. 

                м.Новомосковськ 

                е-mail: kovalenko-nov@3g.ua 

Перлини 

придніпровського 

краю 
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Ганна Олексіївна Петруніна (Тараненко) 

народилася в 1924 році, 15 квітня в багатодітній  родині 

на хуторі Степановина Синельниківського  району. 

Перед війною переїхала до брата в с. Орловщина 

Новомосковського району, працювала в колгоспі.  

При окупації Аня, як і всі молоді люди, ховалась в лісі від мобілізації в 

Німеччину, та не змогла сховатись. Прийшли свої ж поліцаї, забрали 8 чоловік і 

погнали в Новомосковськ. Через декілька днів цілий ешелон бранців летів на 

захід. Аня не розлучалась з подругами, всі вони тужили за батьківщиною.  

Потрапили дівчата в Білефельд на фабрику по виробництву 

господарських товарів. Жили як всі бранці: смугаста одежа, дерев’яні 

«колодки», від яких у них пекли ноги, хліб (остенброт), на одязі знак «ОСТ», 

без якого не вийдеш нікуди. На фабриці нічна зміна з 19.00 до 7.00 ранку. Ось 

таке життя було в неї на фабриці «Дюркопфверк». Звільнили їх американці десь 

в кінці літа. Аня приїхала до сестри в Новомосковськ. Вийшла заміж за солдата, 

з яким познайомилася  ще на фільтрації в Німеччині, має двох дітей, внуків, 

правнуків, чоловік давно помер. 

Анні Олексіївні 91 рік, але ніхто не дає їй цих років. 

Її активна життєва позиція дозволяє їй брати участь у 

громадському житті. Вже двічі побувала в м. Білефельд 

(Німеччина) на запрошення білефельдської общини. Вона 

брала участь  у відкритті меморіального пам’ятного знаку 

в Білефельді, розповідала студентам про життя під час 

війни, про життя на Україні, про свій рідний Новомосковськ. Щорічно друзі      

з Білефельда надсилають їй святкові вітальні листівки. Та в Ганни Олексіївни     

є багато справ і в своїй організації в’язнів, ні один 

захід не обходиться без «червоненького платочка» 

(так називають її подруги). Це унікальний 

платочок, тому що двічі побував у Німеччині, 

Ганна Олексіївна одягає його на свята. І ось знову 

в травні її запросили учні  початкових класів 

гімназії № 3. Веселі очі «бабусі Ані», тепла 

розповідь про дитячі роки, про тяжку 

невільницьку працю, працю на благо рідної держави всі слухали з цікавістю, 

співпереживанням. На закінчення зустрічі діти своїми маленькими ручками 

несли бабусі квіти, листівки і подарунки, щиро називаючи «бабусею Анею». 

Діти так і сказали: «Це тепер наша «Бабуся Аня». Ганна Олексіївна тихенько 

витирала сльози розчулення. 

Керівник проекту «Територія милосердя»                   

Коваленко Л.І. 

                                                                                   е-mail: kovalenko-nov@3g.ua 

Сторінками 

пам’яті…   

Долі людські.  

«Бабуся Аня»  

 



5 

Українська спілка в’язнів – жертв нацизму 

Проект «Подолання тягот самотності немобільних і маломобільних 

представників ЦГ, які постраждали від націонал-соціалізму, і 

сприяння задоволенню їх духовних, соціальних та побутових 

потреб» 

Київ 

                                        http://usvzn.com/ 

«Катерина Білокур. Хочу бути художником!» - так називається масштабна 

ретроспектива робіт видатної української художниці, розгорнута до 115-річчя від її дня 

народження.  

Щоб познайомитись з яскравими мистецькими творами майстрині, звезеними з різних 

музеїв України, учасники цільової групи нашого проекту, деякі з дітьми та онуками,завітали 

до Національного музейного комплексу «Мистецький Арсенал». Тут на них чекав справжній 

сюрприз: екскурсію цього разу проводила Ольга Шаповал – закохана в свою справу 

завідувачка Музею-садиби Катерини Білокур у селі Богданівка. Учасники заходу були до 

глибини душі схвильовані побаченим і почутим. Адже історія сільської жінки-художниці, 

яка ніколи не вчилася малювання в професійних майстрів, яка пережила найважчі 

випробування ХХ сторіччя – революцію, колективізацію, Голодомор, сталінські репресії, 

Другу світову війну, яка на шляху до здійснення своєї мрії постійно долала опір 

консервативного сільського середовища, багато в чому співзвучна з долями учасників ЦГ 

нашого проекту. Вони так само пройшли через страшне лихоліття, навчилися не зупинятися 

перед труднощами і втілювати задумане.  

Вершини майстерності, яких сягнула художниця, гармонія ліній і кольорів на її 

полотнах, краса і щедрість української природи, представлена на картинах – усе це дуже 

збагатило учасників мистецького заходу  і внесло нові, яскраві штрихи в їх повсякденне 

існування. 

 
У мистецькому просторі Катерини Білокур 

       Червень,  

щедрий на події  

http://usvzn.com/
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 Ще одна червнева подія не залишила байдужими нікого з її учасників - членів ЦГ 

проекту. «Як це було? Спогади очевидців про початок Великої Вітчизняної війни. До 74-

ї річниці збройного нападу гітлерівської Німеччини на СРСР» - така зустріч відбулася в 

Публічній бібліотеці сімейного читання № 160 у Дарницькому районі Києва.  

Лунала музика, звучали радіозаписи та пісні 40-х років ХХ ст. у виконанні Клавдії 

Шульженко та Марка Бернеса, на екрані відображались кадри кінохроніки. А свідки історії – 

Василь Іванович Циба, 1927 р.н., Людмила Миколаївна Тарасенко-Залевська, 1929 р.н., Надія 

Іванівна Слєсарєва, 1930 р.н., розповідали…  

Розповідали про те, що побачили на власні очі в перші дні та місяці війни, що 

найглибше запалов їхню (тоді ще дитячу)свідомість і збурило тогочасний світ. Присутні в 

залі представники молодших поколінь були вдячні оповідачам за подробиці з історії рідного 

міста і країни, про які майже нічого не написано в навчальнихпосібниках, а очевидці подій 

відчули, що їхній життєвий досвід надзвичайно важливий і цікавий для нащадків.  

 

Людмила Слєсарєва, 

         керівник проекту, 

e-mail: pir.dds.nm@gmail.com 
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За підтримки програми «Місце зустрічі-Діалог» німецького 

фонду «Пам'ять, відповідальність    і майбутнє»  у червні  

Богородчанський 

територіальний 

центр соціального обслуговування 

провів  шість заходів щодо зустрічі 

жертв нацистських переслідувань                

з дітьми і молоддю, де люди похилого 

віку розповіли про страшні події 

минулого, гортаючи сторінки пам’яті, 

які залишили свій слід в історії. 

Також  проведено захід          

на тематику «Профілактика серцево-

судинних захворювань», де учасників 

цільової групи було поінформовано про основні правила догляду і роботи над 

собою, які забезпечать належну роботу серцево-судинної системи і зможуть 

завчасно попередити інфаркт міокарда. 

Не можна не згадати, як діти, молодь та волонтери дарували своє тепло і 

добрі слова в «День іменинника»  винуватцям свята, які є учасниками проекту 

«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 допомагають їм у 

домашніх умовах». 

Варто зазначити, що до заходів залучалися й інші держустанови, а саме 

районний центр зайнятості, на базі якого відбулося спілкування потерпілих від 

нацистських переслідувань з молоддю. Такий формат зустрічі зацікавив 

працівників центру зайнятості і вони запропонували провести таку зустріч із 

непрацевлаштованими й незадоволеними життям та ситуацією в країні 

особами, що перебувають у них на обліку. 

Також надавалася волонтерська допомога у прибиранні дому, подвір’я 

та присадибної ділянки одиноким пенсіонерам, учасникам проекту. 

 

 

смт. Богородчани 

Іван Петрович Казюка 

bogorda.if.gov.ua 

bogor.tz@ukr.net 

 

     Проект  

в поміч  

літнім людям  
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У червні 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». 

   За робочим планом відбувся семінар для 

учасників проекту, на якому  вчителі та школярі 

проаналізували практичне застосування  знань 

про особливості  позитивного спілкування             

з літніми людьми.  

Продовжилося відвідування немобільних та 

маломобільних  учасників основної цільової 

групи, волонтери побували      у колишніх в’язнів концтаборів:  Верьовкіна 

Михайла Пилиповича, Висоцької Ганни Юхимівни, Трипутня Остапа 

Прокоповича, Стеця Григорія Сидоровича. Відбулися теплі зустрічі з кожним 

відвіданим, які  стали радісною подією. Адже саме спілкування з молоддю, 

обмін думками,  спільні ігри, чаювання – найбільша цінність для учасників 

проекту!   

Продовжив свою роботу і ретрокінозал              

у клубі спілкування літніх людей та молоді.  

Присутні залюбки переглядали фільм «Свадьба в 

Малиновке», а чаювання і спілкування ще більше 

додали життєвої енергії літнім учасникам проекту. 

 Спільною справою для волонтерів-вчителів 

та школярів школи «Паросток» стало відвідування 

мешканців Горбанівського геріатричного пансіонату.  Там відбулось  

проведення зустрічей    у клубі спілкування, робота гуртків за інтересами 

(плетіння гачком, спицями, вишивка). Час промайнув дуже швидко.  Дідусі і 

бабусі запрошували волонтерів  приїздити частіше. 

 

 
                                                                                                   Олена Говорова,  

                                                                                               м.Полтава                           

 

 

Реалізація проекту 

«Організація 

допомоги 

маломобільним та 

немобільним 

жертвам націонал -

соціалізму»  
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У Палаці мистецтв музею "Дрогобиччина" 

нашого міста відкрилась експозиція про побут та 

культуру кримських-татар, 

котрі вже рівно рік проживають у Дрогобичі та за цей 

період зуміли не лише влаштуватись, але й створити 

свій маленький культурний осередок. 

До виставки та її перегляду долучився і Kлуб 

літніх людей "Жива історія", який діє у БФ "Карітас" 

вже кілька років поспіль та сприяє моральній та 

матеріальній підтримці колишнім жертвам 

тоталітарних режимів.   

Анна Кілас - координатор клубу розповідає про 

враження від побаченого: "Наші старенькі бабусі та 

дідусі дуже сильно потребують  таких культурних 

походів у музеї та театри. Завдяки цьому вони розуміють, 

що ми не забули про них, про їхню нелегку історію 

молодості, а сьогодні шануємо їх з особливою увагою." 

На виставці присутні учасники "Живої історії" із захопленням 

переглядали картини, брошури, екпонати  та читали про важку депортацію 

кримських-татар, яку колись у далекому минулому вони пережили у своїх 

серцях. Також  на експозицію до Kлубу літніх людей  долучились і наймолодші 

підопічні Карітасу - центр для соціально-незахищених дітей "Разом Сильніші". 

Ці юні хлопці та дівчата  у наші дні є головними творцями майбутного України. 

Сьогодні наша організація з усіх сил старається дбати та пам’ятати про 

усіх тодішніх жертв німецької окупації, нагадувати суспільству про те, що ті,  

хто пережив страшне жахіття Другої світової, є нині живими свідками історії 

нашого минулого та орієнтиром майбутнього. 

                                                           Маріанна Буяк 

Клуб літніх людей «Жива історія» 

                                                      м. Дрогобич 

                                                                                                   karitas@mail.lviv.ua 

                                          caritas-sde.org 

Клуб літніх людей 

пізнає кримсько-

татарську культуру  

 

 

mailto:karitas@mail.lviv.ua
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При вході до бібліотеки єгипетського фараона 

Рамзеса ІІ висіла табличка «Ліки для душі». А Піфагор – великий учений 

математик і відомий цілитель – разом із травами і музикою успішно 

використовував вірші для лікування ряду захворювань. 

Випробували «ліки для душі» й учасники проекту «Соціальна інтеграція 

жертв націонал-соціалізму до громади м. Чернігова» на заняттях клубу 

спілкування «Здоровий спосіб життя і психологія». 

Почали з читання улюблених віршів, розповідей про 

цікаві книги, обмінялися враженнями, аплодували один 

одному, відкривали нові сторони своєї особистості. А потім 

читали та обговорювали  коротенькі  оповідання з книги    

Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі».  

                                                               

Історія «На долині» розповідає про те, 

що людина часто шукає щастя в далеких 

краях, не помічаючи  і багатства рідного краю, акцентує увагу на негативі й 

проблемах, не помічаючи краси та чудес світу довкола. «Тобто маємо сліпі 

душі, коли не помічаємо радості в житті», - сказала Галина, учасниця клубу 

спілкування. 

Натхненні ж історією «Кольорові крейдочки», усі разом створили 

груповий малюнок «Кольорові крейдочки життя», на якому кожний залишив 

частинку позитиву, розповів про свій колір, привніс гарних емоцій у спільну 

роботу. Усі відчули невидимі промінчики райдуги, що пов'язали молодь і 

людей в літах спільним малюнком. 

Разом підсумували: перший досвід бібліотерапії вдався! Будемо 

продовжувати й експериментувати, обмінюватися цілющими книгами і спільно 

творити!  

Сила Т.І., експерт проекту,  

м. Чернігів 

«Ліки для душі»…  

або сила бібліотерапії  
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  Вже 15 років Україна відзначає 22 червня як день 

скорботи та пам’яті жертв війни. Сьогодні, значення цих 

слів ми розуміємо якось по-новому та з глибшою 

тривогою. У роки Другої Світової Війни загинуло близько 25 млн. людей. І це 

лише зі сторони Радянського Союзу. У той час, це був кожен п’ятий 

мешканець. 

 Напередодні цього дня, 21 червня Сокальська районна асоціація інвалідів 

провела пам’ятний захід присвячений цій даті, який відбувся у рамка  проекту 

«Психологічна і соціальна підтримка мало мобільних і немобільних жертв 

нацизму, шляхом відвідувань їх вдома волонтерами-студентами і молоддю з 

особливими потребами». Тут зібрались 

люди похилого віку для спілкування, 

спогадів та обміну думками.  

Із піснями на дану тематику 

виступив ансамбль літніх людей 

«Надвечір’я». Захід був проведений за 

підтримки програми «Місце зустрічі: 

діалог» німецького фонду «Пам’ять, 

відповідальність і майбутнє». 

   Наші серця переповнюють почуття жалю та скорботи за загиблими під час 

Великої Вітчизняної Війни. Зараз ми знову є свідками іншої війни                       

із численними жертвами, в тому числі мирних мешканців і дітей… Мабуть, 

жодна людина не могла подумати, що народи, які воювали пліч-о-пліч 70 років 

тому, сьогодні ведуть війну один проти одного.  

   Ми все пам’ятаємо, та не бажаємо навіть найлютішому ворогу пережити таку 

війну. Українці – це така працьовита та чудова нація, і жоден наш мешканець 

не заслужив на повторення цих жахливих воєнних років.           

  Ми пам’ятаємо, та не хочемо повторення цього знову…      

Сокальська районна асоціація інвалідів 

Місто Сокаль, Львівська обл., 

 Кононова Оксана, асистент проекту 

 kononova-o@ukr.net 

Ми пам’ятаємо…  

та не хочемо 

повернення цього  
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В жалобний день річниці нацистського вторгнення     

на територію України та Білорусії, творчий десант 

Східноєвропейського інституту розвитку, за сприяння і на 

базі Причорноморського клубу спілкування жертв нацистських переслідувань 

«Пам'ять», що успішно працює в Одесі за підтримки німецького фонду EVZ, 

провів актуальний для регіону інтерактивний семінар-тренінг «Права людини, 

єдність та примирення».  

Очільник Східноєвропейського інституту розвитку (м.Київ) Мрідула Гош,  

досвідчений правозахисник, політолог, історик-міжнародник і журналіст, на 

конкретних прикладах із власного досвіду роботи в структурах ООН, наочно 

продемонструвала можливості не силових рішень проблем військових 

конфліктів та захисту прав людини. Автор першого перекладу мовою бенгалі 

творів 28 українських поетів і драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», 

Мрідула Гош добре розуміє складність вирішення сучасних проблем України. 

Саме не насильницьким методам рішень соціальних і міждержавних конфліктів 

присвячені її ініціативи в Україні. Вміло допомогала Мрідулі Гош, включити в 

активну роботу всіх учасників тренінгу, Вікторія Склярова - досвідчений 

активіст, краєзнавець і радіожурналіст із Харкова.  

Відкриваючи роботу семінару, очільник Асоціації «Ренесанс Одеси» 

Микола Овчаренко, наголосив на важливості для народу України знаходження 

надійних інструментів запобіганню розв’язання військових конфліктів на своїй 

землі. Для України ще й зараз – через 74 роки, вторгнення нацистських полчищ 

- болюча рана. Бо ж вона призвела до загибелі понад 8,5 мільйонів 

співвітчизників, майже повністю зруйнувала структуру господарства країни, 

знищила сотні міст, поселень та мільйони будинків, прирікаючи і наступні 

покоління українців до жалюгідного існування. Жахливо, але сьогодні знову 

палають українські міста і села, гинуть тисячі громадян України, а сотні тисяч 

змушені залишити власні домівки та поневірятись в інших місцях! Все це - 

надтяжкі наслідки нашого байдужого ставлення до власної долі та долі своїх 

дітей і внуків. 

Від природи неагресивному народові України, слід не забувати давні 

постулати, про те що убезпечити країну від війни можливо тільки постійно 

укріплюючи її обороноздатність в мирний час. Саме такий відповідальний 

підхід всіх громадян дозволяє навіть значно меншим за розміром та населенням 

країнам протягом сторіч уникати жахіть війни – наприклад Швейцарії. Тому на 

сьогодні вкрай потрібна активна участь  і пильний нагляд громадян України за 

питаннями забезпечення спільної безпеки в нашій країні, без будь-якої сліпої 

довіри і повного делегування цієї важливої функції будь-кому із політичних 

лідерів країни, а тим паче – інших країн. А для цього всім  відповідальним 

Одеса – 

місто миру 
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громадянам Одеси і регіону потрібна надійна зброя - досконалі знання своїх 

прав, кращого світового досвіду їх відстоювання і мирних способів вирішення 

гострих проблем масових конфліктів, в т.ч. озброєних.  

Лише кілька годин активної співпраці на семінарі дозволили його 

учасникам чітко структурувати логіку механізмів глобального забезпечення 

прав людини, протягом сторіч 

напрацьованих світовою спільнотою.  

На реальних прикладах 

«соломонових» рішень непростих 

питань примирення в Південно-

Африканській республіці, 

Чехословаччині та інших країнах, 

учасники отримали уявлення про більш 

широкі можливості ненасильницьких 

методів розв’язання конфліктів. 

Юристи і вчені, громадські активісти і 

студенти, колишні жертви нацистських переслідувань - літні люди і молодь,      

в процесі рольових ігор, спільно шукали нові, іноді навіть креативні, рішення 

проблем примирення і забезпечення повного дотримання прав людини                

в нашому багатонаціональному регіоні із наявними численними групами 

радикально і протилежно налаштованих громадян. 

Добрим результатом заходу стало нове спільне бачення шляхів 

примирення і об’єднання зусиль громадянського суспільства в непростих 

умовах скритого розпалу сепаратизму в регіонах і активної підтримки 

розв’язаної масштабної війни на сході України потужною сусідньою країною.  

Цінним здобутком активного спілкування стали також налагоджені численні 

контакти між учасниками семінару, які будуть сприяти втіленню в життя 

спільних задумів в процесі їх подальшої діяльності. Ще не одну годину після 

завершення семінару, продовжувався жвавий обмін думками, лунали слова 

щирої вдячності за небайдужість до проблем України та практичну підтримку 

міжнародними інституціями важливої роботи по сприянню досягнення єдності 

та миру в складних умовах соціально-політичної і економічної кризи в нашій 

країні. 

 
Проект «Причорноморський клуб «Пам'ять», 

Керівник проекту Микола Овчаренко. 

http://avro.org.ua   Е-mail: nikovod77@mail.ru 
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     Харьковский областной благотворительный еврейский 

фонд «Хесед – Шааре Тиква» по программе «Место встречи – 

диалог»  при поддержке  Немецкого фонда «Память, 

ответственность, будущее» с  октября 2014 г. осуществляет  проект 

«Улучшение социально – психологического состояния пожилых людей, 

признание обществом их роли и жизненного опыта». 

     В рамках проекта   c 18 по 21 июня 2015 года на базе отдыха «Элат»               

в Харьковской области состоялся выездной семинар под  девизом «Мечты        

не стареют!». Более 60 пожилых участников проекта  (в основном – 

пострадавшие от национал–социализма) и более 20 молодых людей -  

участников  еврейского студенческого центра «Гилель» и  волонтерской 

организации «Союз сердец»  СШ № 170,  провели вместе четыре радостных, 

наполненных, необычных дня. 

      Программа семинара была насыщенной и разнообразной. Утро начиналось  

с зарядки на любой вкус: «сидячая» гимнастика, йога, танцевальная разминка. 

И даже те, кто не готов был  танцевать, приходили  послушать заводные  

мелодии и, глядя на танцующих, получали  

заряд бодрости на целый день.    

      А дальше происходило множество 

приятных встреч и неожиданных открытий! 

Участники семинара знакомились друг             

с другом, обменивались семейными 

историями на встрече под девизом  

«Артефакты моей семьи», участвовали            

в  работе  творческих мастерских, боролись 

за честь команды в  конкурсах и  интеллектуальных играх…  

В последний вечер семинара состоялся  фестиваль уличной еды!  

Команды готовили  напитки, блюда на мангале и на костре…  Несмотря на 

проливной дождь, состоялось настоящее шоу -  с песнями и танцами,  

великолепной музыкой,  изобретательной презентацией блюд и дегустацией,                

к которой с удовольствием присоединились случайные зрители. 

Мечты                      

не стареют! 

 
 



15 

       На закрытии семинара многие участники 

говорили очень эмоционально   в адрес всех 

людей и организаций, усилиями которых 

семинар состоялся: «устроили нам сказку в 

такое тяжелое для Украины  время»,  «наши 

впечатления от семинара останутся надолго – 

яркими и незабываемыми», «мы все очень 

сдружились с молодежью… Эти дети – такие 

умные, сердечные внимательные… Их 

отношение для нас большая поддержка». 

         Ребята, выступающие на семинаре в роли организаторов большинства 

мероприятий, вложили в подготовку семинара много сил,   изобретательности,  

душевного тепла  и  огромное желание  создать атмосферу  радости, добра, 

принятия и творчества.  У нас получило! 

 

 
                                                                              Руководитель проекта Зоя Крупицкая, 

 www. heced.org.ua, 

office@hesed.org.ua 
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15 червня 2015 року у рамках проекту 

розвитку активності людей похилого віку та 

зміцненню діалогу поколінь Полтавська обласна 

молодіжна громадська організація «Твій Світ» провела краєзнавчу екскурсію 

«Мистецький діалог поколінь». Активісти  пошукового загону «Пам'ять» та 

підопічні територіального центру соціального обслуговування Лубенської 

райдержадміністрації члени клубу «Надвечір’я»  разом  з працівниками проекту 

мандрували пам’ятними місцями Миргорода.  

Допомогти молоді, батькам, старшому поколінню зміцнювати зв'язок 

поколінь покликаний проект, який підтримується  Німецьким  фондом 

«Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Завдяки його втіленню літні люди 

мають можливість знайти собі друзів, спілкуватись між собою, влаштовувати 

концерти, різні святкування, екскурсії. 

«Робота в даному напрямку ґрунтується на організації різнопланової 

роботи з учнями та тісній співпраці з педагогами, бібліотекарями, 

громадськістю, літніми людьми, та активно сприяє гармонізації взаємин між 

різними віковими групами населення, що позитивно позначається на процесах 

збереження традицій та звичаїв сім’ї, школи, міста, народу», -  говорить 

організатор екскурсії, керівник громадської організації «Твій Світ» Олександр 

Чепур. 

Учасники екскурсії відвідали Миргородський літературно-меморіальний 

музей Давида Ґурамішвілі, де ознайомилися з його експозицією. За словами 

працівників музею, експозиція побудована відповідно до трьох найбільших 

періодів життя і діяльності Давида Ґурамішвілі: його перебування в Грузії, Росії 

та Україні. По завершенні відвідування музею учасникам презентували 

громадську організацію  «Твій Світ» та результати впровадження проекту.  

Не меш цікавою виявилась експозиція Миргродського музею кераміки, 

яка налічує  20 копій знаменитих скульптур Фальконе, Адамсона, Піменова та 

ін.  

 

На Полтавщині 

проводять краєзнавчі 

екскурсії,   які зміцнюють 

діалог поколінь  
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Із захопленням та цікавістю учасники ознайомилися з історією музею та 

переглянули унікальний майоліковий іконостас з миргородського Свято-

Успенського собору. Активісти пошукового загону «Пам'ять» Калайденцівської 

ЗОШ стверджують, що в процесі пошуків вони разом з керівниками вивчають 

побут, ремесла, звичаї рідного краю і порівнюють минуле з сучасністю. Тож, 

організатори мандрівки сподіваються, що це допоможе багатьом молодим 

людям знайти своє місце в житті, а люди  старшого покоління зможуть відчути 

свою значимість і передати молодим свої знання і свій життєвий досвід. 

Завершилась екскурсія до Миргородської  міської публічної бібліотеці 

для дорослих імені Давида Гурамішвілі спілкуванням та інтерактивними 

вправами, які провела психолог 

проекту Юлія Пода. Вона 

переконана, що відновлювати 

родинно-національні традиції, які 

забезпечують зв'язок поколінь, 

засвоєння і збереження культурних 

скарбів українського народу, 

впливають на розвиток і соціальну 

спрямованість дитини в сім'ї та 

суспільстві. А залучення до проекту осіб похилого віку, особливо тих, хто 

постраждав за часи тоталітарних режимів, відновлює їх відчуття потрібності в 

суспільстві. 

Нагадаємо, що реалізує проект Полтавська обласна молодіжна громадська 

організація «Твій Світ» за підтримки Німецького федерального фонду 

«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми «Місце зустрічі: 

діалог».  

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 

Проект «Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку активності людей 

похилого віку, особливо тих, хто постраждав від націонал соціалізму та сприяння їх 

соціалізації, повноцінному відновленню відчуття потрібності в суспільстві». 

                                                                                                         tviisvit@gmail.com                                                                                                              

www.tviisvit.org 

mailto:tviisvit@gmail.com
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Колектив ВБО «Турбота про літніх  в Україні» 

в м. Чернігові десятий місяць плідно працює по 

проекту «Сприяння обізнаності родин про догляд за людьми, які постраждали 

від нацизму, а тепер сягнули старечого віку з ознаками деменції». Проект дуже 

цікавий,   як для волонтерів, так і для рідних цільової групи.      

 Кожної неділі проводяться зустрічі рідних, які доглядають людей з 

цільової групи з ознаками деменції. Це дуже важливо для цих людей, адже вони 

розуміють, що це проблема не тільки їх родини. Волонтери, родичі, учасники 

цільової групи для профілактики деменції займаються в групах «Здоров’я», 

вивчають англійську мову, займаються малюванням. 

 

             

                                                                     

                                                                                

 

   м. Чернігів, 

                                                                                       Людмила Жерносєк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догляд за людьми  

       з ознаками деменції  
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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: 

НОВОМОСКОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УСВЖН  

«ТЕРИТОРІЯ МИЛОСЕРДЯ» 

Адреса: Дніпропетровська область, 

м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7. 

51200 

kovalenko-nov@3g.ua 

yasnoks1210@ukr.net 

 

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung�evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
mailto:kovalenko-nov@3g.ua

