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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЛИПЕНЬ 2015 РІК 

 

 

24 липня 2015 група мобільних членів та 

волонтерів Причорноморського клубу 

«Пам'ять», що працює за підтримки німецького 

федерального фонду EVZ, взяла участь у 

Всеукраїнському форумі  

«Під покровом Богородиці. Володимир 

Великий – моральні основи державності», 

проведеного в Золотому залі 

Літературного музею в Одесі до 

тисячоліття кончини рівноапостольного 

князя Володимира Великого. Сьогодні ми 

переживаємо непростий час, коли нас 

намагаються розколоти, позбавити миру і 

злагоди, посіяти ворожнечу і ненависть у 

суспільстві. Учасники Форуму закликали 

до об'єднання зусиль богословів, 

громадських і політичнихдіячів, вчених, 

діячів культури і мистецтва, 

представників засобів масовоїінформації в 

осмисленні злободенних питань 

сьогодення на основах моральності. 

Приклад творця нашої держави може 

вказати шляхи подолання нагальних 

проблем, що стоять перед Україною. Київ 

і Україна знаходяться під покровом Пресвятої Богородиці, який захищає та 

зміцнює всіх нас. 

За словами, учасника Форуму, академіка Національної академії наук України 

Петра Толочка: «фігура Володимира Великого настільки велика, що її важко 

переоцінити,навіть у рамках більш ніж тисячолітньої історії. Три великих 

справи він зробив: зміцнив центр корінної Руської землі біля Києва, політично 

об'єднав єдиним правлінням величезний простір - 12князівств, поставивши на 

правління 12 своїх синів. Ну і найголовніше – він хрестився сам і хрестив Русь. 

Для нього це був вибір не тільки віросповідальний, а й цивілізаційний вибір 

ладу життя». 

Завдяки таким великим діячам, які наддали сприятливий вплив на хід 

вітчизняної історії, ми можемо знайти відповіді на актуальні питання 

сьогодення. Князь Володимир Великий ввів країну в співтовариство 

 

Європейський вибір 

Володимира Великого 

 



2 

європейських народів і збудував нову державу на основах християнської 

моральності. Його образ-наріжна тема історії України та її культури в період 

формування держави і нації в кінці 10-го та на початку 11-го століть. 

Своїми враженнями та думками члени Причорноморського клубу «Пам'ять» - 

учасники Всеукраїнського форуму на черговій зустрічі натхненно обмінялися з 

іншими членами клубу спілкування жертв нацистських переслідувань. 

 
Проект «Причорноморський клуб «Пам'ять»м.Одеса, 

соціальний працівник проекту Вітана Овчаренко. 

http://avro.org.ua   Е-mail: nikovod77@mail.ru 

 

 

У територіальному центрі соціального 

обслуговування згідно робочого плану проекту 

програми «Місце зустрічі- Діалог» за підтримки 

німецького фонду «Пам’ять,  відповідальність і 

майбутнє» відбулася зустріч літніх учасників 

проекту з спеціалістами управління соціального захисту населення  

райдержадміністрації. 

Заступник начальника управління Мирослава Годованець, начальники відділів 

Лідія Дмитришин і Марія Калинка  надали роз’яснення про порядок надання 

пільг окремим громадянам України з урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї  та про спрощений порядок оформлення житлових 

субсидій. 

З цікавістю присутні  слухали поради психолога Ростислави Цинюк «Бережіть 

себе! Поради у боротьбі з головним болем. Рекомендації лікарів і народна 

медицина». 

Під кінець зустрічі громадяни приємно поспілкувалися, обмінювались 

порадами, просили у Бога миру на Україні та чаювалися. 

На зустрічі з літніми людьми  виступив і поспілкувався з ними заступник 

керівника апарату, начальник відділу з питань організаційної та інформаційно-

аналітичної роботи райдержадміністрації Василь Римарук. 

Літні люди просили його передати свої зауваження і пропозиції голові 

райдержадміністрації щодо життєдіяльності райцентру. 
смт. Богородчани 

Іван Петрович Казюка 

bogorda.if.gov.ua 

bogor.tz@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Роз’яснили соціальні 

права 
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Погожого липневого дня учасники цільової групи 

проекту переступили поріг одного із залів Музею 

історії Києва і… ніби потрапили в інший світ. Світ, 

сповнений горя і небезпек,  - з танковими 

снарядами, уламками «Смерчів», «Градів», 

«Ураганів» та іншої «пекельної» техніки, яка відбирає людські життя… 

Ось так, завітавши на предметно-документальну виставку «На лінії вогню», 

діти Другої світової немов би повернулися в своє опалене війною дитинство.  

Створили цю вражаючу експозицію члени відомої волонтерської організації 

«Армія SOS».Усі представлені тут експонати були привезені волонтерами із 

зони АТО і єдоказами безпосередньої участі російської військової машини в 

подіях на Донбасі: адже чимало зібраних волонтерами трофеїв – це фрагменти 

бойової техніки, що стоїть виключно на озброєнні РФ.Однак найдовше 

затрималися члени УСВЖН біля стенду, що демонструє оригінали документів 

російських військових, які загинулив двадцятих числах січня 2015 р. під 

Донецьким аеропортом:проїзні документи, шеврони, військові квитки, 

паспорти, різноманітні довідки, видані органами РФ. 

- Ми прийшли на цю виставку, тому що наше дитинство і юність були 

спотворені війною, - сказала Г. М. Стрижкова, даючи інтерв’ю одній з 

київських газет. – Ми боляче переживаємо нинішні події на сході України, 

загибель наших військових та мирних жителів Донбасу. Тому ми хочемо 

висловити підтримку нашій армії і з нетерпінням чекаємо завершення цієї 

жахливої війни… 

 

 

 

На фото: учасники ЦГ 

проекту біля стенду з 

документами загиблих 

на Донбасі військових з 

Російської Федерації 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Слєсарєва, 

керівник проекту 

e-mail: pir.dds.nm@gmail.com 

тел.: +380 95 561 19 84 

 

 

 

На лінії вогню 
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В ході проекту ми й надалі відвідуємо людей 

старечого віку з ознаками  

 деменції. А також працюємо з їхніми родичами: 

роз'яснюємо що таке деменція, що це хвороба та 

як потрібно себе поводити з такими хворими. За 

такими хворими потрібний особливий догляд. 

Ми навчаємо родичів правильно доглядати їх. 

Така категорія людей потребує великої уваги та напруги, а для того, щоб їх 

відволікти та трохи розважити була організована екскурсійна поїздка в місто 

Умань в Софіївський парк. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
 

 

Таїса Войцеховська,   

ВБО ТЛУ у м.Житомирі 

Zhitomir-tlu@i.ua  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирське відділення 

Всеукраїнської 

благодійної організації 

“Турбота про літніх в 

Україні” продовжує 

роботу по проекту 

mailto:Zhitomir-tlu@i.ua
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«Жива Історія» - це клуб створений для моральної, 

психологічної та матеріальної підтримки колишніх 

остарбайтерів, людей, які були примусово вивезені  

у Німеччину під час окупації у часі Другої світової 

війни.  Зустрічі клубу  зазвичай проходять у БФ 

«Карітас»,  а часто присутній на них духівник Карітасу – отець Богдан Лехович.  

 

Пропонуємо його короткий відгук: 

«Ми регулярно організовуємо 

зустрічі для учасників Клубу літніх 

людей, під час яких ми спілкуємось 

на різну тематику, зокрема духовну. 

Я, звісно, як духівник стараюсь 

відповісти на усі запитання що 

стосуються Бога та релігії. Час від 

часу організовуємо реколекційні 

поїздки та прощі. Недавно мали 

чудову екскурсію у Крехівський 

монастир, де усі разом зуміли 

відчути Боже благословення та з користю провести час. Кожен з учасників 

клубу завше має безліч запитання до свого священника, як це притаманно і в 

молодечому віці. Особливо це стосується тих людей, котрі були взяті на 

примусові роботи у Німеччину. Саме у них в серці залишились життєві 

зранення та болі, тому сьогодні вони потребують духовної підтримки, яку я 

стараюсь їм надавати під час кожної нашої бесіди» - говорить о. Богдан. 

Саме духовна та релігійна складова діяльності Клубу відіграє дуже важливу 

роль у житті, а й навіть бажанні жити колишніх жертв тоталітаризму, тому ми 

намагаємося забезпечити літніх людей не лише спілкуванням із однолітками та 

молоддю, а й також із духовними особами. 

 

 
Маріанна Буяк 

Клуб літніх людей «Жива історія» 

м. Дрогобич 

karitas@mail.lviv.ua 

                                                                                                                                       caritas-sde.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовна складова 

«Живої історії» 
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У Волинському краєзнавчому музеї з нагоди 71-ої 

річниці визволення Волині від нацистських 

загарбників відбулась презентація виставки 

«…Немов ковток свіжого повітря». 

 

Захід проходив у рамках програми «Місце зустрічі: діалог», фінансованої 

Німецьким фондом «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», спільно з 

Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні» та 

Луцькою міською громадською ветеранською організацією «Спілка в’язнів-

жертв нацизму». Гості музею мали 

можливість оглянути фото та прочитати 

історії людей із Східної Європи, які пройшли 

війну та були жертвами нацистського 

націонал-соціалізму. 

Виставку «…Немов ковток свіжого повітря» 

представила Лазарук Валентина Сергіївна – 

голова правління Луцької міської 

громадської організації «Спілка в’язнів-

жертв нацизму». Своїми спогадами про дитинство у стінах гестапо поділився 

ветеран Ніколаєв Олександр Миколайович. Олена Петрівна Макарова – 

начальник відділу зв’язків з громадськістю Луцької міської ради привітала 

ветеранів від імені міського голови Миколи Романюка. 

Директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Михайлович Силюк 

представив фотодокументальну виставку матеріалів із музейних фондів, 

зокрема: фото волинян, котрі перебували у концтаборах – А. Бакулевича, Б. 

Клінкевича, М. Мазура, К. Зінчука, світлини колишніх остарбайтерів з Волині, 

документи періоду нацистської окупації. У своїй промові Анатолій Михайлович 

подякував ветеранам Луцької міської громадської ветеранської організації 

«Спілка в’язнів-жертв нацизму» за багаторічну співпрацю з музеєм. 

Заступник голови Волинської організації Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», член Президії Центральної 

Ради цього об’єднання Ростислав Адамович Кухтей розповів про наболілі 

проблеми колишніх в’язнів, про необхідність стабільної допомоги ветеранам з 

боку державних структур. 

Присутні мали змогу подивитись документальний фільм волинської 

журналістки Марії Андрушко «Каїнова печать» про долю колишніх в’язнів 

нацистських концтаборів. 

Музичні номери ветеранам підготували учні Луцької музичної школи № 1 імені 

Ф. Шопена (керівник – Марія Іванівна Лукач). 
Ніна Пахом’юк – керівник проекту  

raga-grant@rambler.ru 

Луцька міська громадська ветеранська організація «Спілка в’язнів-жертв нацизму» 

 

 

У Волинському музеї- 

виставка до річниці 

визволення Волині 
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Участниками программы «Место встречи- Диалог» по 

проекту Днепродзержинского городского отделения 

УС-ЖН был организован замечательный отдых  - 

прогулка на борту теплохода «Академик Михаил 

Янгель» по Днепру. Комфортабельный теплоход, две 

уютные палубы – 

располагали к увлекательной 

прогулке по любимой всей 

Украиной реке Днепр, 

осмотреть город 

Днепропетровск , 

расположенный на двух 

берегах Днепра. Наша 

прогулка началась от 

красивейшей набережной 

города. Движение теплохода, 

постепенно меняющийся 

пейзаж зелёных берегов, вид 

городских зданий, мостов, 

окружающей природы 

открывали нам совсем другой город, его неповторимую красоту. Водная гладь 

реки невольно напоминала слова украинского писателя Гоголя о Днепре-«чуден 

Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные 

воды свои ….» и навевала на каждого грусть и покой, радость и хорошее 

настроение. От такого состояния хотелось петь и мы пели любимые украинские 

песни. Такая прогулка отвлекала от домашних проблем, тревожных мыслей о 

трагических событиях в стране ,на время. Живописная украинская природа, 

величие реки, её мощь, наполняли участников прогулки восторгом и гордостью 

за свою страну, уверенностью в счастливое будущее, в стабильность 

политической обстановки. Мирная, душевная беседа на протяжении всей 

прогулки- располагала к откровению, доверию поделиться своими мыслями с 

друзьями. Такая прогулка надолго запомнится всем участникам и останется в 

памяти. 

 
Руководитель проекта Днепродзержинского отделения УСВЖН 

А.С.Шевченко. 

 

 

Родной край в 

живописной 

Украине. 
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В июле в городе Орджоникидзе в рамках проекта  « 

Улучшение качества жизни пожилых людей, 

Которые пострадали от нацизма»при финансовой 

поддержке  Немецкого Фонда EVZ прошел 

литературно-песенный вечер отдыха «Мои года-мое 

богатство» В этот вечер чествовали тех, кто после всего пережитого в нацистских 

лагерях, пройдя весь ужас военных лет, не опустил руки, а все свои силы и знания, 

здоровье и годы посвятил работе и своему народу, воспитанию достойных 

продолжателей начатого дела, тех, кто передал свою эстафету молодому 

поколению, а молодежь продолжает уверенно идти вперед. 

 

     Молодежь приготовила трогательную литературно-музыкальную программу, в  

которой вылились слова уважения и благодарности старшему поколению. От 

имени всех детей и внуков в 

словах песен и стихов звучали 

просьбы о прощении за боль и 

слезы, причиненные когда-то, 

пожелания крепкого здоровья 

и долгой жизни. 

 

   Пожилые люди. бывшие 

узники, слушая такие слова от 

молодых студентов- 

волонтеров, сидели 

смущенные и радостные.. Они 

сегодня пришли нарядные и торжественные .Глядя на них, даже язык не 

поворачивался назвать их пожилыми людьми. Они так молоды душой, у них такие 

одухотворенные, красивые лица, что кроме как мудрые люди, их не назовешь. 

Старшее поколение охотно делилось с молодежью секретами молодости, задора и 

оптимизма. В теплой атмосфере. За вкусным угощением отвечали на вопросы 

молодых людей о том, как справляются с плохим настроением, какие качества  

характера ценят в людях, делились рецептами любимых блюд ,рассказывали 

смешные случаи из жизни и любимые анекдоты. В конце вечера всем 

присутствующим подарили небольшие сувениры, сделанные своими руками 

.Разошлись под песню  «Мы желаем счастья вам!» 

Все- и старики, и молодые унесли с собой частичку радости, у всех осталось 

замечательное впечатление на долгую память! 
                                                                                                                    соцпрацівник 

Людецай О.М. 

                                                                                                                            ogbo-viktoria@i.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер отдыха в 

Орджоникидзе 
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Це просто дивовижно, як змінюються на очах та 

веселішають люди різного віку співаючи свої 

улюб

лені 

пісні

!  

   Не виключенням став і 80-літній 

Степан Петрович Петринка. Йому 

випала нелегка доля: його 

шестирічного разом з батьками 

забрали в Німеччину на примусові 

роботи. Він пас корови та не 

отримував ні подяки від своїх 

хазяїв, ні їжі. «Добре, що я пас 

корови! Я міг надоїти і напитися 

молока досхочу!» - розповідає 

Степан Петрович. Він – дуже 

позитивна людина. Навіть про 

свою важку долю розповідає з 

позитивної сторони. Через 

хворобу Паркінсона та поважний 

вік йому вже важко пересуватися. 

Та голос в нього просто чудовий! 

Його ідеєю було провести концерт 

та присвятити його хорошим 

спогадам молодості та додати 

пісень і караоке.  

   19 липня відбувся наш концерт «Літо спогадів», який вдався на славу. Молодечий 

запал літніх учасників програми «Місце зустрічі: діалог»  додавав позитиву та 

хорошого настрою. Пісні та спогади молодості ніби лікували усім нам душі. А 

дехто ще і згадав та розповів хороших гуморесок та віршів.   

   Після спогадів та спілкування, молоді хлопці та дівчата із школи юнацької 

творчості влаштували караоке, де літні учасники концерту обирали свої улюблені 

пісні та залюбки співали.  

   Після заходу усі зійшлися на думці, що такий концерт потрібно буде повторити, і 

не раз. 

 

 

 

 

 

 
Сокальська районна асоціація інвалідів 

 автор статті: Кононова Оксана, асистент проекту 

 kononova-o@ukr.net 

 

 

 

Пісні – це ліки для 

душі 
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24 червня 2015 року представники Харківської 

обласної громади ветеранів «Жителі блокадного 

Ленінграду», учасники Клубу активного довголіття 

«Друга молодість» та вихованці дитячого містечка 

«Отрадне» відвідали Пархомівський історико-

художній музей та Краснокутський дендропарк. 

В рамках екскурсії туристи познайомилися з колишнім маєтком меценатів 

Харитоненків, відвідали унікальний Пархомівський музей, в якому зберігаються 

оригінали І.К. Айвазовського, С.І. Васильківського, К.А. Коровіна, стародавні 

ікони. Учасники проекту також прогулялися Краснокутським дендропарком – 

одним з найкрасивіших місць України, заснованим більше 200 років тому. 

Для багатьох з екскурсантів, навіть для тих, хто більшість свого життя 

прожив на Слобожанщині, відкриттям виявилося те, що на рідній землі 

знаходиться один з найкращих сільських музеїв України, що складається з 

унікальних творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового 

мистецтва, цінних матеріалів з археології та етнографії. 

І літні люди, і молодь були зачаровані красою, до якої вони доторкнулися – 

як красою природи Краснокутського дендропарку, так і красою витворів мистецтва 

Пархомівського художнього музею. Під час повернення додому легко і 

невимушено виник той самий «діалог поколінь»: старі люди і молоде покоління 

обмінювалися один з одним враженнями, позитивними емоціями та добрим 

настроєм. 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники клубу 

«Друга молодість» 

відвідали визначні 

музеї 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Захід пройшов в рамках програми «Місце зустрічі - 

діалог» за підтримки німецько-федерального фонду 

«Пам'ять, відповідальність, майбутнє» /EVZ/. 

 В народі кажуть: «У липні жарко та розлучатися з 

ним жалко. Адже липень – це маківка літа і жнивна пора 

у всіх господарок». 

 Тому захід «Майстер-клас «Домашній кухар» 

ждали всі члени проекту «Територія милосердя», готувалися до нього як до свята. 

 У скарбничку знань треба було 

покласти не тільки знання, а і вміння 

приготувати, розповісти і подати свою 

продукцію на огляд журі, яке оцінювало 

смак, зовнішній вигляд, запах, 

консистенцію, спосіб приготування. Та 

головним було – визначити скільки у 

готовій продукції залишилось вітамінів, 

яка користь буде з неї для людини. 

Всі члени проекту, як старші, так і юні 

члени гуртка «Пошук» готували свою 

продукцію: готувались напої і кваси, 

варення, джеми, повидло, цукати, 

мариновані овочі та фрукти, салати з 

олією і майонезом та багато іншого. 

 Глечики з напоями стояли 

рядочком: поряд з «Чужачком» (імбир з 

лимоном) стояла рідна «Вітамінка» 

(аронія з обліпихою), поряд з веселим 

напоєм «Сонечко» (лимон, апельсин, 

яблуко) стояв корисний напій з чорниці, кориці, м’яти та меду під назвою 

«Медовий». 

 Маленькі кулінарки із гуртка «Пошук» не поступалися старшим і з щирою 

усмішкою частували всіх своєю продукцією. 

 Відома в проекті травниця-любителька Катерина Ліліцька розповіла про 

трави лікарські і трави-прянощі, трави для душі і серця, трави, які лежать під 

ногою, тільки глянь і візьми, приготуй і лікуйся на здоров’я.  

 Великою несподіванкою для багатьох була розповідь Коваленко Людмили 

про те, що із усіх способів заготовки продукції на зиму найкращим є спосіб 

заморожування, при якому зберігається 90% вітамінів і найгіршим способом є 

гаряче консервування (10 % вітамінів). 

 Весело промайнула вікторина, з якої всі дізнались багато «цікавинок» про 

різні фрукти і овочі. 

Майстер-клас, який до речі вже не вперше проводиться в проекті, подарував 

усім липневі щедроти і додав багато знань і умінь, ще більше згуртував старших 

членів проекту і молодь. 
Керівник проекту «Територія милосердя»  

Л.І. Коваленко,  м. Новомосковськ  

ел. пошта: kovalenko-nov@3g.ua 

  

 

Скарбничка знань, 

порад і побажань 
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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: 

ОМБО «Вікторія» 

Адреса: Дніпропетровська обл., 

м. Орджонікідзе, вул., Тельмана, 14. 53300 

 

 

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

