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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

СЕРПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2015 РІК 

 

В останній день вересня на літературно-

музичний вечір «Літа на осінь повернули» 

зібралися в тісному колі ті, на чию долю припали 

важкі роки війни, відбудови господарства, хто 

своєю працею торував дорогу наступним 

поколінням. Цим заходом презентували 

проект «Врятувати від забуття», який 

реалізується завдяки грантовій підтримці 

німецького фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє». І цього року 

жителі міста і району, які постраждали від 

націонал-соціалістичного режиму будуть 

отримувати належну підтримку для 

підвищення якості їхнього життя, про це 

наголосила керівник проекту Ольга Андоленко. Особлива увага буде 

приділена мало мобільним та немобільним членам цільової групи. Це свято 

для присутніх було вдвічі приємніше, адже на початку жовтня  у всьому світі 

відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений 

Генеральною Асамблею ООН, а в Україні це також і День ветерана. Членів 

гуртків, які працюють в рамках проекту, вітали посадовці, працівники 

культури, волонтери, які вже не один рік опікуються старенькими. Музичні 

вітання  людям поважного віку подарували Руслана Лісова і Микола 

Обуховський, Юрій Колєснік, Ніна Гуслиста та звучав калейдоскоп пісень 

від Олександра Бирдіна та гуртка народного співу.  Свою поезію читали Ніна 

Багата, Ольга Криницька, Людмила Кулініч, Іван Краснокутський. Гумор 

Павла Глазового читав Олександр Скиба. В невимушеній атмосфері за 

чашкою чаю кожен згадував прожиті роки, всі радості  

і печалі та дякував всім, хто причетний до організації цього та подібних 

заходів для людей поважного віку. 

Л.Кудлєнок, керівник  

культурно-просвітницького центру  

«Зустріч поколінь» 

м.Охтирка, Сумська область 

Літа на осінь 

повернули… 

http://www.stiftung-evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/


 

2 

Осіння пора року. Осінь життя. Якщо 

порівняти словосполучення, можна помітити у них 

багато спільного. Насамперед, погляньмо: з 

приходом осені земля щедро віддячує 

людям багатим здобутком, а з настанням 

осені  у нашому житті ми отримуємо 

велику скарбницю знань та життєвого 

досвіду. Нинішнє покоління людей 

старшого віку - це покоління, яке на своїх 

плечах винесло тягар Великої Вітчизняної 

війни, відбудувало руїни, піднялося з колін 

і створило нам сьогодення, зберігши нам 

національні багатства. В силу такого 

тяжкого життя, сьогодні ці люди є немічними та хворими і потребують 

нашого розуміння, милосердя, співчуття та допомоги. 

Завдяки фінансовій підтримці ВБО «Турбота про літніх в Україні» БФ 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» має можливість з 1 вересня 2015 року 

продовжувати реалізацію програми «Місце зустрічі - Діалог» Німецького 

Фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє». Основною метою підвищення 

соціального статусу жертв тоталітарних режимів, дати  можливість 

реалізувати їхній потенціал, набутий в процесі життя, і передати його 

нинішньому поколінню. 

В рамках вже нового проекту «Покращення якості життя людей 

похилого віку – жертв тоталітарних режимів, залучення їх до активної участі 

у суспільному житті через участь у «Клуб людей похилого віку «Надвечір» 

в м. Івано-Франківську та с. Крихівці, надання практичної допомоги для 

представників ЦГ вдома» працівники Карітасу  протягом вересня провели 

ряд заходів, передбачених проектом. Зокрема, було проведено два заняття  

з опанування роботи на комп’ютері для членів гуртка, які вже здобули 

достатніх вмінь та навиків, тому з великим ентузіазмом працюють над 

підготовкою матеріалів для видавництва збірника патріотичних пісень 

минулого століття та сучасної української пісні. 

Згідно робочого плану працівниками проекту було організовано та 

проведено два тренінгових заняття по догляду за важкохворими для 

волонтерів, які будуть відвідувати маломобільних та немобільних набувачів 

проекту та допомагати їм по веденню домашнього господарства, здійснювати 

прогулянки, а при потребі – допомагати рідним по догляду за тілом лежачого 

хворого. 

А осінь знову на порозі, 

проте в душі – … 
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З нагоди відзначення Дня людей 

похилого віку 30 вересня 2015 року на базі 

БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», 

було проведено урочисту зустріч для 

представників цільових груп. За старим 

українським звичаєм, свято розпочалося із 

спільної молитви та благословення отця-

мітрата Володимира Чорнія, директора БФ 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», який у 

своєму вітальному слові подякував усім 

присутнім за їхній високий патріотизм та героїчну мужність, за незламну 

віру та любов до своєї України, за велику жертву, яку вони та їхні 

послідовники принесли колись та приносять сьогодні за ради нинішнього 

сьогодення.  

А потім лунала українська пісня… Мелодії задушевних пісень 

талановитих  союзянок («Незабудки», «Соколи», «Вишневий сад», …) 

сколихнули душу кожного, понесли в далеке минуле, повернули у молодість, 

пригадали перше кохання, і не тільки. Пісня «Поверни мене, батьку, на 

Україну…» схвилювала серця присутніх, яким пригадалися тяжкі 

поневіряння на чужині, незбагненна туга за рідною хатою, за родиною… 

Зустріч за солодким столом разом з піснею подарувала присутнім 

радість та надію і віру в те, що їхні подвиги та терпіння не були марними, що 

Україна ще має силу піднятися з руїн і стати багатою та самобутньою. Адже, 

поки лунає українське слово і пісня, поки вишивається українська вишивка, 

доти і буде жити наш український народ. 
 

Координатор проекту  
Олег Дмитрук 

м. Івано-Франківськ 

 

 

Три радісних насичених дня провели одеські 

пенсіонери в Музеї коньяку «Шустов», де 

відбувалась унікальна для всієї України подія - 

фести

валь активного довголіття 

«Планета довгожителів». 

На свято, яке щороку 

проводить в Одесі громадська 

організація «ІТ-бабусі», 

прийшли молоді душею 

пенсіонери, готові вчитися, 

розвиватися, радіти життю. 

У Музеї – фестиваль 

пенсіонерів 
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- Цьогорічний фестиваль був особливим, соціально спрямованим, - 

розповідає організатор фестивалю, керівник «ІТ-бабусі» Ольга Філіппова. - 

Крім оздоровчих та мистецьких подій в рамках фестивалю проходили такі 

незвичайні для пенсіонерів заняття, як медіа-студія: «Як не потрапити в 

пастку телевізора», Прозора антикорупційна школа і навчання дебатам за 

підтримки Одеського відділення Федерації дебатів України. 

Одеських пенсіонерів, учасників фестивалю, тепло і душевно вітала 

радник губернатора Одеської області  Марія Гайдар. Вона говорила про те, 

що втрачений зв'язок між поколіннями необхідно відновити, тому що 

сьогодні молодь як ніколи, потребує  теплоти, мудрості, життєвого досвіду 

старшого покоління, а пенсіонерам необхідна підтримка молодих. 

Директор музею коньяку «Шустов» Людмила Шевченко вручила 

найстаршим і відданим волонтерам організації «ІТ-бабусі» пам'ятні 

подарунки і запросила пенсіонерів частіше бувати в Музеї коньяку 

«Шустов». 

Добрими словами підтримала пенсіонерів директор департаменту праці 

та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська. 

Значна частина учасників фестивалю 

– літні люди, які пережили Другу світову 

війну, втрачали рідних та батьків, були 

в’язнями концтаборів та гетто. Активно 

долучились до участі у одеському 

фестивалі й пенсіонери, що переїхали із 

окупованих територій Донецької та 

Луганської областей. Однак вони із радістю 

брали участь у дискусіях, оздоровчих та 

творчих майстернях, вчилися співати та грати на сцені.  

У рамках фестивалю відбувався збір допомоги та лотерея на користь 

літніх пенсіонерів-біженців. Пляшка марочного коньяку «Десна» завдяки 

щасливому випадку дісталася найсучаснішій ІТ-бабусі - Ладі Бондаревій, яка 

в 87 років закінчила комп'ютерні курси і стала блогером. 

 Свято закінчилося показом мод для дам елегантного віку. На подіумі 

дефілювали моделі, дехто з них уже  прабабці, демонструючи розкішні сукні 

від художника-модельєра Олени Калмикової. Спонсором показу модної 

колекції став «Трумен» - клуб  справжніх друзів! 

Фестиваль «Планета довгожителів» відбувався в рамках проекту 

«Золота осінь людей похилого віку», що реалізується громадською 

організацією «ІТ-бабусі» за програмою  «Місце зустрічі - діалог», 

підтриманою Фондом «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє ». Медіа-

партнером фестивалю стала найстаріша в Україні газета «Чорноморські 

новини».  

Олена Волинська   
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Ми всі з дитинства знаємо ці відомі рядки та 

знайомі із творчістю О.С.Пушкіна. Але чи 

намагалися ви коли-небудь намалювати його вірші? 

І як би ваша уява відтворила на папері той дуб, 

русалку, вченого кота та інші дива з прологу до поеми «Руслан і 

Людмила»?... 

…Наша Школа живопису під керівництвом колишнього остарбайтера, 

викладача Харківського художнього училища Єліна В.Ю. для дітей дитячого 

містечка «Отрадне» розпочала свою роботу з циклу уроків під назвою 

«Намалюємо вірш». 

Адже саме синтез живопису і поезії, на думку керівника гуртку Віктора 

Юрійовича, може створити таку єдність, яка за своєю силою активізує в учнів 

уяву, відчуття прекрасного, естетичне сприйняття світу.  

Художнє зображення творчості О.С. Пушкіна прийшлося до вподоби 

не тільки дітям. Ця справа виявилася такою захоплюючою та надзвичайною, 

що до неї долучилися навіть дорослі – батьки дітей та співробітники проекту.   

 

 

 Проект «Укріплення соціальних зв’язків для людей,  

які постраждали від нацизму, шляхом проведення зустрічей  

з молоддю як для мобільних, так і для немобільних  

людей похилого віку», місто Харків.  

Романова-Тремль Марія Вячеславівна,  

керівник проекту. 

Набока Галина Іванівна, організатор  

культурно-дозвіллєвої діяльності. 

 

 

  

«У лукоморья дуб 

зеленый, златая цепь 

на дубе том…» 
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Вже стали доброю традицією зустрічі членів 

Відділення Всеукраїнської благодійної організації 

«Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси з 

молоддю в рамках програми «Місце зустрічі - 

Діалог» Німецького Федерального фонду «Пам'ять, Відповідальність, 

Майбутнє». Цього разу зустріч відбулась 1 вересня 2015 року на «Уроці 

державності» з учнями сьомих класів Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ЧМР 

у відділі масової роботи естетичного виховання обласної бібліотеки для 

дітей. Цим уроком почався новий навчальний рік для школярів у всіх школах 

країни. 

Працівники бібліотеки підготували 

розповіді про Україну та рідні Черкаси. 

Прозвучала пісня про Україну. З цікавістю 

учні прийняли участь у вікторині з історії 

України. Це стало своєрідним тестом і для 

волонтерів відділення, які подумки, разом 

з школярами, відповідали на запитання 

вікторини. 

Виконавчий директор «ТЛУ» в 

Черкасах Бугеря Тетяна Анатоліївна розповіла про походження слова 

«волонтер», історію виникнення волонтерського руху, про те, що в Україні 

існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про 

ближнього. Що осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими 

діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями. В наші часи таких 

людей називають волонтерами. 

Школярі уважно слухали про те, що волонтери відділення – це літні 

люди, які надають допомогу своїм ровесникам вдома, консультують з 

актуальних питань життєдіяльності. Відділення проводить заході соціального 

спрямування для осіб похилого віку, бере участь в міжнародних проектах, до 

яких залучаються студенти і школярі міста. Розповідь про роботу волонтерів 

відділення супроводжувалось фото–презентацією. Таку ж презентацію члени 

відділення підготували про Черкаси, вона супроводжувала пісню Дмитра 

Луценка «Рідні Черкаси» у виконанні волонтерів Кухарчик Ганни 

Миколаївни та Бобровник Катерини Григорівни. 

З інтересом слухали учні і працівники бібліотеки про допомогу воїнам 

АТО: в’язання шкарпеток, виготовлення оберегів – ляльок–мотанок, різку 

овочів для сухих борщів, допомогу 50 переселенцям з Макіївського будинку–

інтернату. 

Бугеря Т.А. розповіла про Закон України «Про волонтерську 

діяльність». Закликала школярів бути чуйними до проблем літніх людей і 

усіх, хто потребує допомоги. Для цього потрібно отримати дозвіл батьків і 

включитись у волонтерську діяльність. 

Мотивація волонтерів 

– допомога іншим 
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Цікавим моментом зустрічі стало спільне виконання школярами та 

волонтерами пісні «Червона рута» та про Україну. 

Підсумком зустрічі стало усвідомлення школярами того, що патріотизм 

– це любов до землі, на якій ти народився, відповідальність за її долю та 

долю народу. 

 

 

- так називається проект, який з 1 вересня 

2015 року почав працювати у Барському районі 

Вінницької області. Основна мета проекту - це 

налагодження діалогу між літніми людьми та 

молодим поколінням. Це дуже важливо, адже це велика можливість 

порівняти своє теперішнє життя і їхнє тодішнє, важливо почути виважену 

мудрість, важливо задати запитання і почути як вони виходили з подібної 

проблемної ситуації. Одна справа вивчати історію з підручників і по іншому, 

коли ти чуєш безпосередніх учасників тієї історії. Важливо чути, записувати, 

аналізувати і планувати своє життя, не витрачаючи дорогоцінний час на 

лишні дрібниці та непотрібності. 

Ось послухайте тези двох історій двох людей, які були безпосередніми 

учасниками Другої Світової війни, чоловіка і жінки, солдата і рабині. 

Краєвський Микола Казимірович,  

1924 року народження – 91 рік, 

с.Барські Чемериси: 

- Забрали до армії відразу після школи, 

направили у Ворошиловградську область. 

Спочатку працювали в тамтешньому 

колгоспі, потім рили окопи. А у вересні 

відправили на фронт під Сталінград, 

сказавши, що зброю добудете в бою. Поранений попав у полон. Ще з 

кількома солдатами вночі втекли. Врятувався один, бо вночі надійно 

сховався в середині копиці сіна. 46 днів йшов пішки. Більше допомагали ті, 

хто бідував та жінки. Добрався до Новосвєтловки. 

- Далі воював у 227 стрілковому полку. Поранили, госпіталь. В 1944 знову 

на фронт. Визволяли Прагу. Форсували річку вплав. Мокрі , холодні, голодні 

ввійшли в Прагу з боями. Прийшли НКВедісти відтиснули всіх простих 

знесилених воїнів в сторону. А офіційно у Прагу ввійшли чисті відкормлені 

на танках солдати національної гвардії. 

- Наказ припинити вогонь був не 9-го травня, а 25 травня. До радянського 

союзу поверталися пішки впроголодь. На машинах та поїздах офіцери 

вивозили все награбоване. Відразу додому не відпустили. Всіх розприділяли 

або на війну з Японією, або на борьбу з Бандерівцями. Направили до 

Коломиї.  

«Хоча літа і сивина -  

та жити хочемо 

сповна» 
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- Після війни ще 50 років працював у колгоспі бригадиром, бо мав 10 

класів. Коли ти без влади та зброї, то тобою командує хто хоче. Щасливий 

той, в кого поставлений розум. Ми віддавали життя «За Родину», а «Родина» 

про нас зовсім не думала. 

Десик Ганна Сперідонівна,  
1922 року народження, - 93 роки,  
с. Іванівці. 
- В 1942 році з нашого села відправили 

до Німеччини 13 душ, з яких 6 молодих 

дівчат. Працювали у німецького фермера в 

50 км від Берліна. Жили в казармі по 4 

душі в кімнаті. Їсти давали мізер. На 

тиждень: 1 буханка хліба (але дуже 

добрий), 250 г маргарину, 200 г круп. Обробляли картоплю, буряки, 

коноплю. Платили по 12 марок в місяць. Поряд жили і так само працювали 

поляки. 

- Час від часу нас «бомбили» американці фосфором. А 1943 році прислали 

нам посилки. В пайці були: хліб, цукор, шматочок ковбаси. 

- Після визволення своїм ходом відправили до Білорусії. Там сказали, що  

в країні військове положення, тому всі цивільні мають виконувати накази. 

Воєнний Юрій, який був поставлений над нами, постійно знущався. Вночі  

по два-три рази кричав «Подйом!!!» і заставляв строїтися. 

- Нас знову відправили до Берліна, але вже розбирати заводи, фабрики. 

Грабувалося і вивозилося все. Залишалися порожні стіни та ями. Жили  

в жахливих умовах і без їди. Давали хліб, твердий як цемент. Хто їв, той 

помирав. Я вижила, бо варила і їла кропиву. Додому повернулася в 1946 році. 

- Показання про роботу у Німеччині брали, а документів ніяких не дали.  

В теперішні часи не могла довести своє перебування на роботах у Німеччині. 

Дві судьби двох людей, які пережили знущання двох режимів, але не 

втратили людяності та любові до життя. Бо мали велику силу. Ці історії 

достойні пам’яті, та бути основою сюжетів для театральних постановок. 

 

Оксана Бас, «Територіальний центр соціального  

обслуговування Барського району» 

 

 

З 14 по 28 вересня в місті Орджонікідзе у 

приміщенні музею проходила виставка «…Немов 

ковток свіжого повітря». Виставка була яскравою 

та цікавою подією для нашого невеличкого 

містечка. 

Виставка портретів. 

Зв'язок поколінь 
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На виставці представлено портрети колишніх жертв нацизму, які 

розповідають про свої долі, а також про те, як змінила їхнє життя програма 

«МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ: ДІАЛОГ», яку з 2009 року фінансує в Україні Німецький 

фонд «Пам’ять, відповідальність і 

майбутнє». Виставка портретів визвала 

живий непідробний інтерес у мешканців 

нашого міста ,відвідати її приходили цілими 

колективами. Важкі, але цікаві долі тих, хто 

перебував у нацистських концтаборах, 

торкнулися багатьох сердець та залишили 

глибокий слід своїми спогадами. 

Ця виставка стала і для нашого 

проекту немов ковтком свіжого повітря - ще 

одним чудовим майданчиком для 

спілкування, містком, що допомагає зв'язати 

представників двох різних поколінь: людей 

літного віку та молодь. І колишні в'язні-жертви нацизму, і волонтери 

вирішили відвідати виставку разом. І літні в'язні, і юні студенти вшанували 

світлу пам’ять жертв Другої світової війни. Після відвідання виставки 

спілкування тривало-літні люди та юні волонтери зібрались в приміщенні 

нашої організації для обговорення. Спілкування перетворилось на вечір 

спогадів, де колишні в'язні ділилися своїм досвідом виживання в жахливі 

воєнні роки. Цей захід навчав учасників добра, підтримки та 

взаєморозуміння.  

«Покращення якості життя  

літніх людей в м. Орджонікідзе» 

соцпрацівник Людецай О.М. 

ogbo-viktoria@i.ua  

 

 

24 вересня 2015 року учні Лубенської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Полтавської обласної ради та підопічні 

Територіального центру соціального 

обслуговування Лубенської міської ради здійснили 

природознавчу екскурсію на страусину ферму в селі Вільшанка. Інтегруючий 

захід для представників молодшого і старшого поколінь організували 

працівники Полтавської обласної молодіжної громадської організації «Твій 

Світ».  

Про мету заходу говорить один з організаторів заходу Олександр 

Чепур: «Фахівці дозвіллєвої сфери в зарубіжних країнах використовують 

різноманітні засоби впливу естетичного спрямування на осіб похилого віку, а 

На Лубенщині 

організовують 

дозвіллєву діяльність  

для осіб похилого віку 

file://приходили
mailto:ogbo-viktoria@i.ua


 

10 

саме: мистецтво-терапію, бібліо-терапію, терапію спогадів. Для осіб 

похилого віку – це відпочинок, емоційна підтримка, можливість 

поспілкуватися з молоддю».  

Тож, працівники ферми розповіли 

про представників екзотичної фауни. Гості 

фотографувались на фоні мальовничого 

ландшафту та обмінювались інформацією, 

що йому відомо про екзотичних для нашої 

країни тварин. Після того, як діти та люди 

поважного віку познайомилися з життям 

страусів,психолог проекту Юлія Пода 

провела на подвір’ї ферми рухливі 

інтерактивні вправи. А на завершення учасники мали можливість навіть 

подивитися танок страусів.  

«Значущим є творчий процес, у якому спілкування виконує інтегруючу 

функцію. Тому подібні заходи є гостро необхідними для представників 

особливо старшого покоління, вони дозволяють глибше пізнати себе, 

проявити і активувати в собі естетичні та гуманістичні риси», - стверджує 

психолог.  

Тож, для відвідувачів на фермі планують створювати відповідні умови, 

вже зараз побудували кабінки для відпочинку з дерева і сучасний дитячий 

ігровий майданчик. На завершення заходу Олександр Чепур вручив подяки 

за участь у проекті, який об’єднує покоління, а учні розповіли про свій 

навчальний заклад, майбутні професії та подарували підопічним 

територіального центру вироби з бісеру, виготовлені своїми руками. 

Повертаючись з екскурсії, учасники ділилися один з одним яскравими 

враженнями, які залишились у них від спілкування.  

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». 

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». 

Полтавська обласна молодіжна  

громадська організація «Твій Світ» 

e-mail: tviisvit@gmail.com,  

Web: www.tviisvit.org  

 

mailto:tviisvit@gmail.com
http://www.tviisvit.org/
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30.09.2015 року до територіального центру 

соціального обслуговування прибули на святкову 

зустріч 41 учасник проекту програми «Місце 

зустрічі - Діалог» за підтримки Німецького фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Дозвілля приурочене до 

Міжнародного Дня громадян похилого 

віку під назвою «Осінній день теплом 

зігрітий», супроводжувалось ведучими , 

якими були молоді волонтери Ростислава 

Цинюк – соціальний педагог і Рожко 

Оксана – соціальний працівник. Учасники 

заходу вислухали привітання і 

поспілкувалися з першим заступником 

голови райдержадміністрації Р. Зарембою, 

начальником управління Пенсійного 

фонду України в районі Д. Бітківським, заступником начальника управління 

соціального захисту населення М. Годованець. 

Літні люди частувались, спілкувались, слухали вірші старших 80-ти 

річного віку І.Середюка та І.Курилюка. Створений з учасників проекту тріо 

колективу «Берегиня» Г.Хмелівська, Н.Дуда, К.Срібняк під музичний 

супровід баяніста В.Дидича співали гарні українські пісні і «коломийки», 

чим приємно вразили всіх присутніх. 

Захід ще більше згуртував учасників проекту, покращив душевний стан 

і настрій літніх людей, виявив талановитих серед них. 

Іван Петрович Казюка 

смт. Богородчани 

bogorda.if.gov.ua 

bogor.tz@ukr.net  

 

 

Організація спілкування між представниками 

різних поколінь у формі «Ретро-кафе» достатньо 

новітня. Проте зарекомендувала себе з найкращої 

сторони, адже дозволяє невимушено обмінюватись 

життєвим досвідом представникам молодого покоління і людям поважного 

віку. 

Чергове засідання «Ретро-кафе» вирізнялось поміж інших подібних 

заходів тим, що було розроблене і проведене студентами-волонтерами, які 

невдовзі реалізовуватимуть отримані навички у практичній діяльності. 

У заході взяли участь представники старшого покоління, зокрема, 

члени Чернігівського міського відділення Української спілки в’язнів – жертв 

нацизму, а також молодь – студенти ЧНТУ. 

«Осінній день теплом 

зігрітий» 

Ретро-кафе:  

діалог поколінь 

продовжується 

mailto:bogor.tz@ukr.net
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Засідання було присвячене 72-й 

річниці визволення міста Чернігова від 

фашистських загарбників. Учасники 

переглянули відео-репортаж про 

відзначення цієї дати на загальноміському 

рівні, 

ділились 

спогада

ми про 

лихі 

воєнні часи, голодні роки свого дитинства.  

Не оминули і аналізу сьогоднішньої 

непростої ситуації в країні. Так, голова 

міської громадської організації спілки 

в’язнів – жертв нацизму Ніна 

Володимирівна Зубок розповіла про свою нещодавню поїздку до Москви, під 

час якої вона у складі української делегації відстоювала філософію миру і 

добросусідства. 

Літні люди і молодь обмінялись думками про взаємини між 

поколіннями і дійшли висновку, що при бажанні вони завжди можуть дійти 

згоди. 

На завершення під час чаювання учасники заспівали народні пісні, 

завдяки чому ще більше зблизились. Попереду їх чекають не менш цікаві 

заходи проекту «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, 

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

 

Юрій Акименко 

Експерт проекту «Соціальна інтеграція жертв  

націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших  

людей літнього віку до громади м. Чернігова». 

Організація: «Чернігівський національний технологічний університет» 

м. Чернігів 

Адреса сайту проекту: social-integr.stu.cn.ua 

Електронна адреса: cstu@stu.cn.ua 

 

 

В історико-краєзнавчому музеї міста 

Борислава відбулась персональна виставка вишивок 

багаторічної членкині громадської організації 

«Союз Українок», активного волонтера усіх 

проектів в рамках програми «Місце зустрічі-Діалог» майстрині Алли Муляви 

«На білім полотні і біль 

і туга й радість» 

http://social-integr.stu.cn.ua/index.php
mailto:cstu@stu.cn.ua
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«На білім полотні і біль і туга й радість». Широкому колу глядачів було 

представлено майстерно вишиті художні картини, портрети, ікони, серветки, 

скатертини, рушники, жіночі та чоловічі 

сорочки та інші вироби. При чому ці 

предмети були виготовлені різними 

техніками: гладдю, мереживом, хрестиком 

та комбінація художніх робіт з вишивкою. 

На презентації виставки були присутні 

представники місцевої преси, підопічні 

проекту «Наповнення життя людей, що 

пережили поневіряння нацистських 

таборів та подій Другої світової війни 

змістом та позитивними відчуттями через зустрічі з учнівською молоддю, 

участь у культурних подіях, відвідування волонтерами», неповносправна 

молодь Карітасу, діти загальноосвітніх шкіл міста. Відкриваючи цю виставку 

пані Алла наголосила, що її життя було дуже важким - у 1944 році, коли їй 

було 6 років під час бомбардуванням німецьких літаків під Києвом - загинула 

мама, і вона з молодшою сестрою залишилися під опікою родичів. Після 

війни переживали голод та злидні. Та життя її не зламало, вона здобула вищу 

освіту, а у вільний час вишивала. Кожна її робота пов’язана з важливими 

подіями в її житті, а саме: народження дочки, втрата матері, народження 

внуків, роботи, присвячені друзям, та інші.  

Алла Михайлівна люб’язно погодилась вести гурток «Народної 

вишивки» в Карітасі в якості волонтера в проекті за фінансової підтримки 

німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» в якому братимуть 

участь не лише жертви тоталітарних режимів, а й неповносправна молодь, 

діти з кризових сімей. 

 

Керівник проекту «Наповнення життя людей, що пережили 

поневіряння нацистських таборів та подій Другої світової війни змістом та 

позитивними відчуттями через зустрічі з учнівською молоддю, участь у 

культурних подіях, відвідування волонтерами» 

МБФ «Карітас-Борислав» 

Марія Підлубна 

 

 

На початку вересня група учасників з Боярки, 

Василькова та Ірпеня відвідала резиденцію 

Межигір'я в рамках проекту "Пам'ятати означає 

дбати", що фінансується Німецьким фондом 

"Пам'ять, відповідальність і майбутнє". Ця поїздка дала нашим поважним 

учасниками можливість не лише побачити мальовничі краєвиди в одному з 

Екскурсія до 

Межигір'я: у пошуках 

золотого батону 
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найбільших маєтків сучасної України, а й відчути свою належність до 

дружньої та щирої громади небайдужих людей. І літні, і волонтери, що їх 

супроводжували, чудово відпочили, змогли поговорити з людьми, яких давно 

не бачили, та просто розвіялися. А цікава, професійно проведена екскурсія 

дала чимало корисних знань, залишивши багато незабутніх вражень про цей 

сонячний осінній день. 

  

Звісно, варто сказати й про обмеження доступу деяких учасників до 

подібних виїзних заходів через відсутність допоміжних засобів пересування, 

про що ми дуже шкодуємо. Особливо актуальною ця проблема стає з 

настанням холоду та погіршенням погодних умов. 

Ми сподіваємося, що з часом проблему вдасться вирішити і ще більше 

учасників зможуть їздити на екскурсії, групові заходи та зустрічі громад. 

 

БФ "Єврейсько-українська  

соціальна ініціатива",  

проект "Пам'ятати означає дбати" 

 

 

До такого цікавого висновку дійшли учасники 

вже традиційного гуртка, де люди похилого віку 

займаються рукоділлям разом із молоддю. Цього 

разу вони виготовляли різноманітні вироби із дарів 

осені: картоплі та моркви цікавої форми, а ще із кабачків, кукурудзи, 

винограду, яблук і груш. Так і назвали цей гурток - «Дари осені». 

Прикрашали це все осінніми листочками, які попередньо разом назбирали на 

міському стадіоні, що неподалік нашої організації. 

Гурток пройшов у піднесеному настрої та закінчився чаюванням і 

гучними співами. Літні люди розповідали, що колись, коли вони були ще 

дітьми, вони робили собі іграшки із таких осінніх овочів і оздоблювали їх 

листям та іншими речами, що були під руками. В основному, ідеї для 

виготовлення тварин і інших виробів пропонували старші люди. 

Старші люди – 

мудрість, а молодість – 

це рух 
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Пригадували, що вони виготовляли у давнину та поєднували це із ідеями 

молодих учасників гуртка.  

«Люблю щось робити із молодими – говорить 79-річна учасниця 

проекту Ніна Петрівна Сергеєва – дома я живу одна, а тут стільки молодих і 

рухливих! Вони і бачать краще щось зробити, але я більше знаю в тому 

житті, більше бачила і можу щось їм порадити і підказати. Так воно і є, що 

старші люди – то мудрість, а молодість – це рух». 

 
 

 

Центр підтримки людей, що постраждали від нацизму,  

при Сокальській районній асоціації інвалідів 

Місто Сокаль, Львівська обл. 

Кононова Оксана, асистент проекту  

електронна адреса: kononova-o@ukr.net 

mailto:kononova-o@ukr.net
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У вересні КОБОЕЦ «Хесед Шломо», завдяки 

отриманому гранту від фонду в рамках програми 

«Місце зустрічі - Діалог» за фінансування Фонду 

«Пам'ять, відповідальність и майбутнє» запустив 

новий проект «Програма подолання соціальної ізоляції, підтримки соціальної 

активності та поліпшення якості життя жертв націонал-соціалізму» - 

відвідування наших бабусь і дідусів. Кожен візит - окрема історія, яку ми 

записуємо і потім можемо відтворити. 

Дуже хочеться розповісти про одне 

з відвідувань. Є у нас в Хеседі клієнт - 

Гілевич Леонід Якович 1928 р.н., дуже 

активний дідусь: 

 - за допомогою активістів молодіжного 

клубу, він випустив книгу з описом всіх 

могил на єврейському кладовищі; 

- завдяки йому у нас пройшла презентація 

Книги Пам'яті, в якій записуються біографії (посмертно) всіх активних членів 

нашої громади. 

Леонід Якович погано ходить і ми часто відвідуємо його на дому, 

особливо під час свят. У нього цікава біографія: був на чолі тих людей, які 

піднімали і відроджували єврейське життя в нашому місті. 

Рік тому Леонід Якович втратив свою дружину - Міру Бенціонівну 

1925 р.н. Це дуже зворушлива історія, тому вони прожили разом 60 з гаком 

років і після її смерті чоловік вирішив увічнити пам'ять про неї видавши 

книгу Пам'яті. 

Його будинок - музей його дружини. Навіть ліжко її не зворушене. Це 

дуже мило. Згадуючи про свою дружину, яка вона була в молодості, Леонід 

Якович завжди плаче. Дивлячись на їх історію, мимоволі починаєш вірити в 

любов «на все життя» ... 

 

 

От фото 

этого пожилого 

человека трудно 

оторвать взгляд. 

В нем есть все: мудрость, благородство, 

искренность, ум. Это Кузнецов Герард 

Алексеевич почетный гражданин г. 

Чернигова Участник ВОВ, партизан, 

человек, которому небезразлична судьба 

его родного города Чернигова. И сегодня 

он, зная историю Черниговщины очень 

Сила кохання 

З турботою по життю 



 

17 

хочет помочь в том, чтобы красоты и исторические памятки родного города 

увидели как можно больше людей не только других регионов Украины но и 

иностранные туристы могли бы насладится красотами нашей родной 

Украины. 

Отделение ВБО «Турбота про літніх в Україні» в г. Чернигове гордится 

тем, что такой человек работает в нашей организации многие годы. Много 

интересного мы узнали от него о городе, в котором мы живем, его истории. 

Несмотря на то, что ему трудно передвигаться он проводит экскурсии по 

городу и историческими местами, встречается со школьниками и другой 

молодежью. Люди разного возраста с интересом слушают его воспоминания 

о прожитых годах. На его счету 130 археологических открытий, он является 

автором книг «Растерзанный Чернигов или юность опаленная войной», 

«Летопись города Чернигова», «Край непокоренный». 

23сентября 2015 года Кузнецову Герарду Алексеевичу исполняется 

90лет. 

Здоровья Вам, наш дорогой ветеран. 

Проект «Сприяння обізнаності родин про догляд за особами, які 

постраждали від нацизму, а тепер сягнули старечого віку з знаками деменції» 

 ВБО ТЛУ г.Чернигов Людмила Жерносек 

 

 

 

Наприкінці 

серпня року 

члени Чернігів-

ського міського 

відділення Української спілки в’язнів - 

жертв нацизму, інші люди літнього віку та 

студенти-волонтери Чернігівського націо-

нального технологічного університету 

відвідали одну з перлин Чернігівщини – 

селище Сєднєв. 

Здається, сама природа сприяла цьому виїзду учасників проекту 

«Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та 

інших людей літнього віку до громади м. Чернігова», адже день видався 

теплим і сонячним. 

Літні люди і молодь чудово прогулялись мальовничими місцями 

Сєднєва, а також відвідали історичні пам’ятки селища. Місцевий екскурсовод 

познайомила учасників поїздки з історичним минулим та сьогоденням 

населеного пункту. 

Незабутні враження 

учасників поїздки  

до Сєднєва 
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Особливе враження на всіх справила дерев’яна, зрублена без жодного 

гвіздка Свято-Георгіївська церква, де знімались кадри загальновідомого 

фільму «Вій» по однойменному твору Миколи Гоголя та Воскресенська 

церква – усипальниця родини Я.Лізогуба. 

Не менш цікавими виявилась садиба Лізогубів, з подвір’я якої 

відкривається чудова панорама: ріка Снов, луки, ліси. Саме на цьому місці 

полюбляв відпочивати відомий байкар Борис Глібов.  

По завершенні прогулянки на території садиби відбулось частування 

учасників за дружнім імпровізованим столом. 

Учасники поїздки – молодь і літні люди – не стримували свої 

позитивних емоцій, у них поліпшився настрій, покращилось самопочуття. 

Представники різних поколінь краще пізнали один одного, а також зав’язали 

нові соціальні контакти.  

 

Юрій Акименко 

Експерт проекту «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, 

тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади 

м. Чернігова». 

Організація: «Чернігівський національний технологічний університет» 

м. Чернігів 

Адреса сайту проекту: social-integr.stu.cn.ua  

Електронна адреса: cstu@stu.cn.ua   

 

 

 

У серпні 2015 р. учасники нашого проекту 

брали активну участь у відзначенні державних свят 

України, а також поповнювали новими враженнями 

свій духовний і культурний простір. 

23 серпня члени УСВЖН разом з представниками інших громадських 

організацій міста зустрілися біля Дарницької райдержадміністрації на 

урочистій церемонії  підняття Державного Прапора України. Тим самим вони 

віддали данину шани всім полеглим за нашу незалежність й тим, хто сьогодні 

боронить право України на вільне життя та розвиток. Після завершення 

урочистої частини учасники проекту ще довго обговорювали в неформальній 

обстановці ті драматичні події, які довелося пережити  нашій країні в процесі 

становлення її державності. 

Різнобарвні акценти 

серпня 

http://social-integr.stu.cn.ua/index.php
mailto:cstu@stu.cn.ua
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Представники УСВЖН беруть участь в церемонії  

підняття Державного Прапора України 

28 серпня 2015 р. учасники проекту відвідали літературно-

меморіальний музей Михайла Булгакова на Андріївському узвозі, 13. Вони з 

цікавістю вислухали розповідь наукового співробітника про оригінальну 

експозицію «двох світів» - реального та уявного – світу булгаковських 

літературних героїв, оглянули дбайливо підібрані науковцями оригінальні 

експонати та речі, що могли належати персонажам Булгакова. А завершилася 

ця нестандартна літературна подорож чаюванням на булгаківській веранді, 

куди членів УСВЖН запросили гостинні господарі музею. 

 

Чаювання на булгаківській веранді 

 

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 

Людмила Слєсарєва, керівник проекту 

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

тел.: +380 95 561 19 84 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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6 вересня2015 р. в рамках проекту відбулася 

довгоочікувана екскурсія представників УСВЖН у 

Музей корупції «Межигір’я». На відвідини 

резиденції колишнього президента України Віктора 

Януковича зважилися навіть особи з порушеннями опорно-рухового апарату 

і зовсім не пошкодували про це. Усі з цікавістю вислухали розповідь про 

історію цієї місцевості, де колись був розташований знаменитий козацький 

монастир.  

17 вересня учасники проекту завітали до Будинку кіно на незвичайний 

кінопоказ – українську прем’єру нового польського художньо-

документального фільму «Варшавське повстання», повністю змонтованого з 

кадрів кінохроніки. Цей фільм дуже збагатив уявлення присутніх про 

малознані в Україні події Другої світової війни. 

22 вересня 2015 р. в рамках проекту була організована зустріч членів 

УСВЖН з учнями та педагогами середньої загальноосвітньої школи № 280 

Дарницького району міста Києва. Під час неї відбулася аудіовізуальна 

презентація долі члена УСВЖН – покійної Любові Павлівни Кривосницької. 

Спогадами поділилася її донька – пані Лариса Кривосницька. Хочеться 

вірити, що вони стануть стимулом до пізнання школярами історії власних 

родин. 

 

Під час аудіовізуальної презентації долі Любові Павлівни Кривосницької 

 

29 вересня 2015 р., в день вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, в 

рамках проекту відбувся виїзний сумісний семінар «Уроки історії: Трагедія 

Бабиного Яру». В ньому взяли участь представники УСВЖН та школярі і 

педагоги середньої загальноосвітньої школи № 280.Ґрунтовну розповідь 

Хроніка вересня 
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києвознавця Олега Іваненка доповнили спогади очевидця сумних подій 1941 

р., члена УВСЖН, Л.М. Тарасенко-Залевської. Учасники семінару поклали 

квіти до пам’ятників в Бабиному Яру, вшановуючи пам’ять загиблих. 

 

Колишні малолітні в’язні фашизму Зоя Іванівна Кривич (праворуч)  

і Зінаїда Євдокимівна Синицька (ліворуч) покладають квіти до пам’ятника 

дітям, розстріляним у Бабиному Яру 

 

Усе почуте й побачене під час семінару спонукало його учасників 

замислитися над витоками фашизму, який виростає з приниження людської 

гідності, неповаги до чужої ідентичності і з неадекватних амбіцій окремих 

політиків. 

 

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 

Людмила Слєсарєва, 

керівник проекту 

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

тел.: +380 95 561 19 84 

  

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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14 вересня 2015 року євреї відсвяткували 

єврейський Новий рік Рош Ха-Шана, який 

святкують два дні поспіль в молодика осіннього 

місяця тишрей (тишри) за єврейським календарем. 

З цього дня починається відлік днів нового єврейського року. 

Це свято для всіх іудеїв, який відзначається ними на честь створення 

світу і доводиться на 1-2 день місяця тишрей. Вважається, що в цей день 

зумовлюються долі і події всього наступного року. Це час, коли Всевишній 

вершить суд над людьми. У синагогах обов'язково кілька разів сурмлять в 

шофар (порожнистий баранячий ріг), 

таким чином закликаючи до 

переосмислення своїх вчинків, покаянню, 

доброті помислів. Це звернення не тільки 

до слуху, але і до серця кожного.  

Саме слово шофар походить від слів 

«виправлення, поліпшення». Традиційно 

святкування пов'язане з привітаннями 

рідних, побажаннями добра, молитвами 

про благополуччя, подарунками, багатими 

сімейними застіллями. У ці дні прийнято носити білий одяг, що 

символізують справжню душевну чистоту. 

16 вересня від усієї душі вітали ми членів нашого клубу, які зібрались 

на чергове засідання, зі святом Рош ха-Шана і Новим 5776 роком! Бажали, 

щоб наступний рік приніс їм, їхнім родинам, всьому народу мир і 

благополуччя, нових успіхів, щастя, любові і милосердя! 

Єврейський Новий рік 

2015 - Рош ха-Шана 
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На засіданні учасники клубу поділились теплими розмовами,  

почуттями, спогадами про те, як у минулому святкували Новий рік у 

Тульчині. Щоб молоде покоління дізналось більше з історію своєї нації 

передивились фільм «Рош ха-Шана у Тульчині. 1999 рік».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 серпня активна група проекту «Територія 

милосердя» провела захід, присвячений 

немедикаментозній допомозі в поліпшенні зору 

людини. 

Основою заходу стала стаття в журналі «ЗОЖ» (№6,7, 2015 р.) на тему: 

«Посредством  глаза, а не глазом, на мир смотреть умеет разум».  

Людина добре знає, що очі – це «дзеркало» душі, бачити вона може 

тому, що очі – це частина мозку, винесеного на периферію. Ще очі називають 

вхідними воротами в наш організм. 

Коли очі перестають бачити, це значить, що в організмі сталися 

незворотні зміни. До цього треба готуватися заздалегідь, адже хвороби очей 

роблять наше життя нестерпним. 

Активна група проекту обговорювала поради лікаря-офтальмолога про 

заходи, які не дають «дзеркалу» душі погаснути завчасно. 

Присутні розповідали про свої хвороби очей, з’ясували причини їх 

виникнення та визначили, згідно статті, можливості їх уникнення. 

Навіть у поважному віці, дотримуючись гігієнічних правил (чистоти 

очей, правильної осанки, правил перегляду телепередач, читання, роботи з 

комп’ютером, харчування та інше) можна уникнути хвороби або зменшити її 

прогресування. 

Збережемо «дзеркало» 

душі 
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Зверталась увага на кольорову гаму, які кольори заспокоюють зір, чи 

нейтралізують агресивні кольори. 

Також тренер по гімнастиці Карноза Євдокія Сергіївна показала 

комплекс вправ для зняття напруги з очей при виконанні якоїсь роботи. 

Всі ці немедикаментозні заходи разом з фітотерапією допоможуть 

зберегти зір від негативних зовнішніх факторів. 

Захід проведено за програмою «Місце зустрічі: Діалог» при підтримці 

німецького федерального фонду «Пам'ять: відповідальність і майбутнє» 

/EVZ/. 

 

  
 

Керівник проекту «Територія 

милосердя» 

Л.Коваленко, м. Новомосковськ 

Ел. пошта: kovalenko-nov@3g.ua 

 

 

Теплі, приємні осінні дні… Поспішають 

отримати останні в цьому році щедрі сонячні 

промінчики й члени активної групи проекту 

«Територія милосердя». Дуже хочеться бабусям 

поспілкуватися в свій заслужений День ветерана, адже все життя пройшло в 

нелегкій праці на роботі та вдома. Офіс Новомосковського відділення 

гостинно розкриває двері перед 80-90-літніми,щоб привітати піснею та 

щедрим частуванням.  

Дзвенить веселий спів гітариста з вокального колективу «Сарма», 

репертуар якого розширюється від зустрічі до зустрічі. Сьогоднішнє свято 

розпочинається з веселих українських пісень про рідний край, про Київ, про 

Новомосковськ а члени активної групи азартно підспівують. 

Місяць вересень для новомосковців завжди насичений подіями. На 

жаль, на тільки радісні дати є в ньому. Друга неділя вересня – Міжнародний 

день Пам’яті жертв нацизму. Ті, хто пережили жахіття війни, розповідали 

учням шкіл про важкі та гіркі роки, проводили паралелі з сьогоднішньою 

Старість мене вдома  

не застане… 

mailto:kovalenko-nov@3g.ua
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війною. Хвилиною мовчання під звуки «Бухенвальдського набату» (у 

виконанні І.Ф. Бодні), ветерани вшанували пам’ять про тих, хто не 

повернувся, пропав у чорнилі воєнних дій.  

22 вересня – це день визволення Новомосковська від фашистських 

загарбників. В ці дні ветерани побували на святкових заходах міста, 

переглянули виставку малюнків дітей, поспілкувалися на святковому обіді, 

поздоровили партнерів по проекту з днем бібліотекаря, побували на 

урочистому мітингу, на фестивалі художньої самодіяльності ветеранів міста, 

послухали виступ військового духового оркестру… А вже в офісі поділилися 

враженнями, розглянули світлини з різних заходів, почаювали. 

День ветерана став Днем людей поважного віку. Завдяки ось таким 

насиченим подіями дням і вони не відчувають своєї «відірваності» від життя, 

не відчувають «похилого» віку, їх очі світяться щасливою юністю та 

молодістю. «Старість мене вдома не застане…» - під таким девізом живуть 

члени активної групи проекту в програмі «Місце зустрічі: Діалог». 

 

Керівник проекту «Територія милосердя» 

 Л.Коваленко, м. Новомосковськ 

 Ел. пошта: kovalenko-nov@3g.ua 

 

 

 
Волонтер Софья Кузьмінічна є активним 

волонтером ВБО «ТЛУ» м.Києва Дніпровського 

району. В 

організацію 

вона 

прийшла 

одна з 

перших в 2000 році. Протягом цих 

років вона опікується п’ятьма 

підопічними, які вважають її вірною 

подругою, приймає участь у проектах 

організації і вирішує найскладніші 

питання в них. Соф’я Кузмінічна душа 

нашої організації і дуже талановита людина. Вона має власну збірку віршів, 

серед яких є присвячені волонтерській роботі в ВБО «ТЛУ». 

  

Сприяння обізнаності 

родин про догляд  

за людьми, які 

постраждали від 

нацизму, а тепер 

досягли літнього віку  

з ознаками деменції 

mailto:kovalenko-nov@3g.ua
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Гімн волонтера 

 

Ми одинокі, хворі й посивілі 

І серцем зледенілися. 

Та волонтери відігріли –  

І серце й душу до життя  

 

Волонтери, волонтери! 

Народ мудрий ви у нас. 

Ви в дорозі волонтери 

Кожен день і кожен час. 

 

Якщо Ви немічними стали –  

Біда прийшла, чи негаразд. 

Інсульт, інфаркт Ви подолали  

Час зупинився не для Вас. 

 

Волонтери, волонтери! 

Народ мудрий ви у нас. 

Поспішайте, волонтери, 

Ми чекаємо на Вас. 

 

Ви не журіться і не плачте –  

Гукніть мене і я прийду. 

Біду ми разом подолаєм, 

Тепло в оселю принесу. 

 

Волонтери, волонтери! 

Народ мудрий ви у нас. 

Ви в дорозі, волонтери, 

Кожен день і кожен час. 

 

І біль і радість ми розділимо, 

Ми з Вами поряд кожен час. 

Тож посміхніться – не журіться  

Бо ж волонтери є у Вас! 

 

Волонтери, волонтери!   

Народ мудрий ви у нас. 

Поспішайте, волонтери 

Ми чекаємо на Вас. 

 

Волонтери, волонтери! 

Народ мудрий ви у нас 

Ви в дорозі, волонтери, 

Кожен день і кожен час. 

 

 

Подяка Турботі 
Є у нас у Стольнім Граді 

Файне місце для людей. 

Тих, що стали всім баластом  

І для влади й для дітей. 

 

Тих, що місто будували, 

Будували сім‘ї й дім, 

А тепер «старими» стали 

І «непотрібом» усім. 

 

Коли ж в центр вони приходять 

Їх теплом тут зустріча: 

Пані радість і турбота 

Центр здоров’я і тепла. 

 

Тут їм лекції читають, 

Спорт тут в моді і книжки, 

А як в боці закололо –  

Пий пігулки залюбки. 

 

І концерти тут бувають 

І артисти тут завжди 

Лікарі тут і юристи 

Всіх розрадять залюбки. 

 

А вже свята зустрічають 

Тим чим можуть тим, що є: 

І компот і фрукти й квіти 

І домашнє суфле. 

 

А як пісню заспівають 

І не снилось молоді, 

Що дідочки ці і бабки 

В душі завжди молоді. 
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Тож подякуйте «Турботі» 

 Й хто працює там завжди 

Любі дітки, внуки, владо, 

Що живуть ще ці бабки. 

Р.S.  А директор наш  

Завжди на сторожі –  

Всіх зустрінуть, всіх розрадять  

І всім допоможуть. 

 

ВБО «ТЛУ» м. Києва  

Дніпровського району 
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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 

 
 

Програма підтримки ФондуEVZ 

 

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: 

БФ "Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ" 
caritas-ivano-frankivsk@ukr.net 
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