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ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК    

ллииссттооппаадд  22001155  РРІІКК  
 

            У ВОБФ «Карітас-Волинь» в рамках 

діяльності проекту «Соціалізація та 

реінтеграція жертв націонал-соціалізму», що 

впроваджується з-за підтримки німецького 

фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» 

по програмі «Місце зустрічі – діалог» пройшов тренінг по  догляду за літніми 

людьми, які потребують сторонньої допомоги на тему «Облаштування життєвого 

простору хворого». 

        Згідно програми проекту, який 

спрямований на підтримку та допомогу 

літнім людям, жертвам нацизму заплановано 

3 навчальних тренінги, метою яких є 

підвищення рівня освіти осіб, які 

проживають або опікуються людьми 

літнього віку, оволодіння ними практичних 

навичок щодо догляду за літніми людьми, які 

потребують сторонньої допомоги. 

      На сьогоднішній день під опікою проекту 15 немобільних осіб похилого віку, 

яким, завдяки підтримці німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє», 

ВОБФ «Карітас-Волинь» допомагає соціально-гігієнічними наборами, а також 

вдома підопічних відвідують волонтери, учасники «групи самодопомоги» з числа 

мобільних учасників проекту, а також професійні соціальні працівники. 

       Участь у першому тренінгу взяли 10 осіб: родичі підопічних проекту, та 

волонтери.  Навчання провів волонтер Карітасу пан Роман Сохацький, який 

отримав досвід догляду за важкохворими в ізраїльському хоспісі та поділився 

своїми знаннями під час зустрічі.  

        В ході тренінгу було розглянуто деякі  завдання, які стоять перед людиною-

опікуном при догляду за важкохворим, зокрема: питання вибору відповідної 

кімнати та її облаштування, створення мікроклімату для хворого, пристосування 

житла до ситуації хворого, правильне користування інвалідним візком. Велика 

увага акцентувалась на забезпеченні спілкування з хворим, на його безпосередній 
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участі в суспільному житті  через засоби масової інформації та інше. 

       Тема тренінгу зацікавила учасників, адже вона близька для кожного, хто 

доглядає за важкохворою, немобільною людиною. Усі опікуни жваво 

обговорювали почуте, задавали запитання, а також ділилися  власним досвідом. 

Ніхто з них не думав, що ця проблема може бути такою багатогранною і 

цікавою у пошуках полегшення догляду за хворими людьми та поверненню їх 

самостійності. 

Координатор проекту  

у ВОБФ «Карітас-Волинь», м. Нововолинськ 

Карпенюк Тетяна 

caritas_volyn@yahoo.com 

 

Проект Охтирської громадської організації 

«Ініціативи розвитку» «Врятувати від забуття», який 

фінансується німецьким фондом «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми 

«Місце зустрічі-діалог» в першу чергу має на меті 

охопити увагою маломобільних та немобільних членів цільової групи, які тривалий 

час знаходяться у чотирьох стінах. Цей досвід для наших волонтерів  є новим, адже 

до цього ми працювали з мобільними . Перші відвідини стареньких показали, щоб 

працювати з самими членами цільової групи та їхніми рідними, опікунами, 

потрібна спеціальна підготовка, тому на базі  Охтирської районної центральної 

бібліотеки для волонтерів було проведено тренінг «Навчання комунікації з 

маломобільними та немобільними».  

В процесі тренінгу сформувалася 

команда волонтерів для взаємодії з 

представниками цільової групи в процесі 

реалізації проекту. Тренер Яготинець І.В. 

надала базові та практичні навики роботи з 

маломобільними та немобільними. На 

практичних заняттях волонтери вчилися 

мистецтву спілкування та підтримки людей, 

які тривалий час знаходяться вдома. Кожен 

учасник тренінгу поділився своїми проблемами,які виникли під час спілкування, а 

тренер допомогла порадами як потрібно поводитися в тій чи іншій ситуації. 

Подібні тренінги будуть проведені в подальшому і для інших волонтерів, а також 

членів сімей основних учасників проекту. 
 

О.М.Андоленко, керівник проекту. 

  м.Охтирка, Сумської обл., 

oland65@meta.ua 

Навчання комунікації 

з маломобільними 

та немобільними 
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В рамках проекту передбачається 

культурно-дозвіллєва робота з 

мобільними представниками цільової 

групи та робота вдома з 

маломобільними та немобільними 

представниками цільової групи. 

Отож, 5 листопада відбулася перша робоча зустріч з волонтерами проекту – 

відповідальними, позитивними, небайдужими до чужих проблем людей – 

активістами клубу активного довголіття «Друга молодість». У презентації, 

показаній на зустрічі, ми розповіли волонтерам про наш проект, про Фонд 

«Пам'ять, відповідальність, майбутнє», ВБО «Турбота про літніх в Україні» і про 

програму «Місце зустрічі: діалог». Потім поговорили про наших підопічних. 

Координатор волонтерської групи Єльцова Ольга коротенько охарактеризувала 

кожного з них, розповіла про їх нелегкі долі та про те, що це за люди – незвичайні, 

особливі і цікаві.  

Волонтери дуже відповідально і з 

душею підійшли до своєї роботи, і їхні 

розповіді були наповнені щирими і теплими 

словами на адресу підопічних. За такий 

короткий строк вони встигли зустрітися, 

подружитися, не раз зателефонувати 

підопічним і знайти спільні інтереси. 

Волонтери купували продукти для підопічних, 

допомагали їм вийти на прогулянку, 

дізнавалися про їх потреби, говорили про долі і про життя. 

 

А 20 листопада 2015 на базі Клубу активного довголіття «Друга молодість» 

відбулася зустріч молоді з Центру для дітей та сімей ХОБФ «Соціальна служба 

допомоги» з колишніми в'язнями фашистських концентраційних таборів і 

жителями блокадного Ленінграда. 

 

Основною метою зустрічі було познайомити дітей із літніми людьми. Коли 

діти докладніше дізналися, у кого в гостях знаходяться, вони оплесками вітали 

присутніх. З живим інтересом слухали розповіді літніх людей про себе, а потім 

засипали їх питаннями: а коли фашисти стріляли більше – вдень або вночі? Чи 

правду кажуть, що під час війни листи складалися трикутником? ... 

Діти пообіцяли зробити і передати своїм гостям стінгазету в пам'ять про таке 

цікаве знайомство. Літні люди висловлювали побажання і в майбутньому 

зустрічатися з дітьми.  

Дійсно, програма "Місце зустрічі: діалог" дає можливість зустрітися різним 

людям. Тим, хто вижив в умовах тиранії, і тим, хто не уявляє, що це таке. Людям з 

різними долями, різного віку, з різними поглядами. 
 

 

Керівник проекту – Романова-Тремль М.В. 

Організатор культурно-досугової роботи – Набока Г.І. 

Координатор волонтерської групи – Єльцова О.Є 

 

Укріплення соціальних зв’язків 

людей, які постраждали від нацизму, 

шляхом проведення зустрічей з 

молоддю, як для мобільних, так і для 

немобільних літніх людей»  
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                        Доброю традицією стало 

проведення благодійних акцій з метою 

привернути увагу суспільства до потреб та 

інтересів найбільш вразливих верств населення 

- людей похилого віку, інвалідів, одиноких 

непрацездатних громадян, осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

       Керівник та соціальний працівник проекту 

"Соціалізація та реінтеграція жертв націонал-

соціалізму на базі діяльності центру  "Довіра" 

за підтримки благодійної програми "Місце 

зустрічі : діалог" німецького фонду "Пам'ять, 

відповідальність, майбутнє" звернулися в 

Нововолинський учбовий комбінат з 

пропозицією підтримати акцію "Крапля 

добра", а саме, безкоштовно постригти людей 

похилого віку, які є учасниками проекту. 

Адміністрація, досвідчені майстри та юні перукарі із задоволенням відгукнулися 

на цю пропозицію. У приміщенні учбового комбінату тепло прийняли і 

безкоштовно надали послуги стрижки та укладки волосся для п’ятьох учасниць 

нашого проекту. Під час проведення заходу молодь була ввічливою і 

доброзичливою до старших людей. А старше покоління було вдячне за справжнє 

свято, яке їм подарували перукарі, надавши можливість гарно провести час. За 

висловом жінок цільової групи. вони відчули себе справжніми красунями. і 

дякували майстрам. З щирою посмішкою майстри проводжали їх і запрошували 

приходити ще. 

         Наступного тижня учбовий комбінат планують відвідати інші учасники 

даного проекту, майстри також пообіцяли надати подібні послуги людям 

немобільної групи у них на дому.  

Соціальний працівник  

у ВОБФ «Карітас-Волинь», 

 м. Нововолинськ 

Сєргєєва Віта 

caritas_volyn@yahoo.com 
 

Жидачівський районний центр Суспільної 

служби України реалізовує проект «Створення якісно 

нового етапу життя людей, що постраждали від 

нацизму та подій 2-ої світової війни», який діє завдяки 

грантовій підтримці німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє».  

Акція «Крапля добра» 

 в рамках проекту підтримки 

людей похилого віку 

Навчання 

для волонтерів 
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В рамках проекту передбачено 

відвідування волонтерами наших немобільних 

та маломобільних бенефіціарів. Окільки серед 

наших волонтерів є такі, що долучаються до 

такої роботи вперше, ми організували для них 

навчання у формі тренінгу «Взаємодія з 

літніми людьми. Особливості перебігу 

посттравматичних стресових розладів у жертв нацизму та репресій» та тренінг 

«Навчання волонтерів догляду за немобільними та маломобільними». За 

допомогою такої форми роботи  наші учасники проекту та волонтери 

ознайомились з методами конструктивної взаємодії та особливостями  цільової 

групи,  18 волонтерів отримали знання щодо догляду за людьми похилого віку, в 

т.ч. немобільними.Галина Пельо,  

м.Жидачів Львівської області,  

leogaj@ukr.net 

 
 
 

Таку назву мала чергова зустріч людей похилого 

віку із молоддю у місті Сокаль, що на Львівщині. 

Перед святкуванням молоді та літні учасники 

програми «Місце зустрічі: діалог» виготовили відкритки своїми руками, вишили 

рушничок та підготовили композиції ручної роботи на гуртку. Це вже 80-тий день 

народження Степана Петровича Петринки. Він, разом із дружиною, проживають 

самі. Діти – за кордоном. Спілкуються тільки по Скайпу, який добре опанували.  

         Для Степана Петровича таке святкування 

стало справжньою несподіванкою. «Я і сам вже 

забувся, що у мене сьогодні день народження! – 

жартує літній дідусь, - добре, хоч ви пам’ятаєте і 

мені нагадали.» Він часто жартує, любить 

спілкуватися та розповідати як він, спочатку був на 

примусових роботах у Німеччині, а потім служив 

там у війську. За п’ять років, проведених у Німеччині, він добре вивчив німецьку 

мову та і досі її пам’ятає. Навчає молодь говорити по-німецькому і знову жартує – 

«Вам і до дорогих репетиторів не потрібно ходити, я вас і без них навчу».  

     Оптимізм та спілкування з однолітками дуже підбадьорює. Хочеться, щоб усі 

були такими позитивними. Тоді в нашій країні все буде гаразд.     

Центр підтримки людей, що постраждали від нацизму  

при Сокальській районній асоціації інвалідів 

Місто Сокаль, Львівська обл.. 

Кононова Оксана,координатор проекту 

kononova-o@ukr.net 
 

 

Вітаємо ювіляра! 
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24 листопада 2015 року в Лубенському районі 

відбулась акція «Візити турботи», в ході якої 

волонтери відвідали самотніх та хворих літніх 

людей. Подібні відвідування відбуваються 

регулярно, а організовує їх Полтавська обласна молодіжна громадська організація 

«Твій Світ» за підтримки Німецького 

федерального фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє». Цього разу 

студенти Лубенського медичного училища, під 

час спілкування з людьми похилого віку, 

вимірювали артеріальний тиск, давали поради 

щодо збереження здоров’я та передали 

нужденним домашні квіти і миючі засоби.  

«Наша організація багато років допомагає 

самотнім людям, пенсіонерам, а зараз це і 

категорія осіб, що постраждали від націонал – соціалізму, які не можуть 

пересуватися і через це змушені постійно перебувати вдома, або ж тим, чиє 

пересування вкрай ускладнене. Ця опіка передбачає регулярну посильну допомогу 

в побуті силами волонтерів», - говорить керівник проекту Олександр Чепур.  

Ціль подібних заходів – привернення уваги суспільства до можливості 

покращення якості життя пристарілих осіб. Для молоді, яка долучається до 

ініціативи, це можливість усвідомити людський обов’язок бути турботливими і 

милосердними до найповажнішої частини суспільства.  

Цього дня студенти-волонтери відвідали своїх підшефних, привітали їх, 

подарувавши в знак поваги домашні квіти. Особливу увагу було приділено 

самотнім та немобільним пристарілим особам, які не в змозі самостійно 

пересуватися. В свою чергу підшефні розповіли студентам про важкі роки 

нацистської окупації, ділилися життєвим досвідом та раділи спілкуванню. На 

прощання  особи похилого віку висловили слова подяки та побажали успіхів у 

навчанні. 

Відвідування осіб похилого віку відбувалось у тісній співпраці з 

територіальним центром соціального обслуговування Лубенської районної 

адміністрації в рамках проекту «Надання підтримки, допомоги та сприяння 

розвитку активності людей похилого віку, особливо тих, хто постраждав від 

націонал соціалізму».   

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» 
tviisvit@gmail.com,  

Web: www.tviisvit.org 

 
 

 

На Лубенщині волонтери 

відвідують самотніх 

літніх людей 

mailto:tviisvit@gmail.com
http://www.tviisvit.org/
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Новый учебный год привел в 

Орджоникидзевское ОПТУ  новых учащихся, а 

вместе с ними и новых волонтеров  в наш проект 

«Улучшение  качества жизни людей, которые пострадали от национал-

социализма», который проходит благодаря поддержке Немецкого  Федерального 

Фонда «Память. Ответственность. Будущее». Целью семинара было вооружить 

волонтеров и родственников мало - и немобильных людей знаниями об 

особенностях психологии людей пожилого возраста и особенностях ухода за 

немобильными людьми. 

Примечательно то, что ведущей  семинара была 

жертва нацизма, малолетний узник нацистского 

концлагеря, мастер своего дела с большим опытом 

практической работы врачем, а также проведения 

семинаров по психологии.  Алла Васильевна 

Шевченко -  узнаваемый и уважаемый  человек в 

нашем  небольшом городе, очень мудрая и 

позитивная женщина, помогает в нашем проекте в 

качестве волонтера. В нацистский концлагерь она попала семилетней девочкой 

вместе со своей мамой, которая тоже была врачем. «Профессия мамы помогла нам 

выжить, - делится воспоминаниями Алла Васильевна, - мама будучи сама в очень 

тяжелых обстоятельствах, ни разу не отказала никому в медицинской помощи, 

даже немцы обращались к ней». 

  В процессе семинаров ведущая в доступной форме делится знаниями, 

умениями и опытом, которые волонтеры и родственники смогут применить на 

практике сразу же после семинара. Практико – ориентированный подход Аллы 

Васильевны  не давал участникам скучать. 

В конце семинара участники с удовольствием и в самом оптимистичном 

настроении делились впечатлениями друг с другом. Всем были вручены дипломы 

об окончании семинара. Ребята показали решительный настрой перенести 

полученный опыт в направлении эффективной и продуктивной работы в нашем 

проекте.  

 

                                                «Улучшение качества жизни пожилых людей г. 

Орджоникидзе»                                                                                                            

                                                                                                          Соцработник  Людецай Е.Н. 

                                                                                                                              gbo-viktoria@i.ua 

Обучение волонтеров - 

важная задача 

mailto:gbo-viktoria@i.ua
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30 ноября 2015 года  состоялась встреча 

пожилых членов Причерноморского клуба 

«Память» с молодым поколением одесситов, 

посвященная трагическим событиям 

Голодомора 1932-33 гг. В этот день на встречу к членам клуба, созданного при 

поддержке немецкого федерального фонда ЕVZ, пришли гости – старшеклассники 

средней школы №52 и советник министра социальной политики Украины по делам 

переселенцев Татьяна Николаевна Дементьева.  

В начале встречи минутой молчания почтили тех, кто навсегда остался в 

памяти близких и не пережил страшные годы Голодомора 1932-33 гг. в Украине. 

Затем руководитель Клуба Николай Овчаренко ознакомил участников встречи с 

тематической выставочной экспозицией. Молодежь ознакомилась с уникальными 

артефактами, и внимательно выслушала рассказ о судьбах людей, переживших 

тяжелые испытания в свои молодые годы. 

Светлана Матвеева познакомила 

ребят с очередным изданием своей книги 

о раскулачивании в Бессарабии и как 

сложно выживали люди во время 

голодомора. Когда, по приказу партийно-

государственной верхушки, спецотряды с 

октября 1932 г. отбирали все запасы 

продовольствия в украинских селах. В 

конце зимы 1933 года голод в Украине приобрел неслыханных размеров. Он 

охватил территорию с населением 60 млн. человек – в наших селах ежедневно 

умирало 25 тыс. человек. Всего жертвами голодомора стали около 7 млн. человек, 

половина из них - дети. Но никакая статистика не способна передать глубины и 

масштабности социально-экономических, политических и морально-

психологических последствий голодомора, ужасного своеволия властных 

структур.  

Голодомор оказался самым ужасным оружием массового уничтожения и 

порабощения украинских свободолюбивых селян. А за счет полного изъятия у них 

зерна для его чрезмерного экспорта обеспечили форсированную 

индустриализацию страны. В 1931 г. советские закупки техники за рубежом 

составляли 30% мирового экспорта машин и оборудования, а в 1932 г. – уже почти 

50%. 

За одним столом встретились три поколения… Школьники задавали вопросы 

нашим уважаемым ветеранам и внимательно слушали, потому что впервые 

встретились с живыми свидетелями тех страшных лет.  

. К сожалению не все пожилые люди смогли присутствовать на встрече по 

Урок нравственности.   

Память о Голодоморе. 
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причине слабого здоровья. Но с помощью скайпа ребята смогли поговорить с 

Игорем Радичевым, который был узником фашистского концлагеря. Ребят 

интересовало, как он смог выжить, испытывая голод и при этом еще и выполнять 

работы, которые требовали надсмотрщики  лагеря.  

Анна Блинова рассказала ребятам о том, как ее мама варила из коры деревьев 

отвары и поила их, детей, говоря, что это компот. Дети понимали, что это обман, 

но не подавали вида. Во время рассказа о голоде, школьников заинтересовал 

возраст рассказчиков в годы лихолетья – оказалось, что им тогда было от 4-х до 14 

лет … 

Ребята еще долго расспрашивали бабушек и дедушек, и после беседы 

пообещали, что будут бережно обращаться с хлебом и быть внимательнее к своим 

соседям, людям старшего поколения. С каждым годом уходят из жизни те, кто 

помнит страшные голодные годы. Проявляя внимание к пожилым, мы отдаем дань 

уважения тем, кто навсегда останется в памяти немым укором за бесчеловечное 

отношение к миллионам  невиновных жертв. 

Организатор культурно-массовых мероприятий  

Причерноморского клуба «Память» 

Мария Сергачева г. Одесса 

http://avro.org.ua/ 

 nikovod77@mail.ru 
 

У затишній вітальні Музею коньяку "Шустов" цього 

вечора був повний аншлаг - вільних стільців не було. На 

"Осінній вечір старовинного російського романсу та 

української поезії"  приїхали пенсіонери різного віку з 

усіх районів міста. Вечір, що відбувся у рамках програми "Золота осінь людей 

похилого віку" у межах проекту "Місце зустрічі - діалог" за підтримки фонду 

"Память.Відповідальність.Майбутнє", яку реалізує в Одесі громадська організація 

"ІТ-бабусі", став свого роду культурним експериментом - через творчість одеситів 

відбувалося поєднання російського та українського. Музикант, учасник ансамблю 

«Мамині діти» Олексій Семеніщев та український поет, колишній  політвязень, 

двічі репресований Олекса Різників не були знайомі. Вечір передбачався, як синтез 

української поезії та російського романсу, але все  відбувалось не за планом. 

Олексій, подивившись у зал, який 

наповнювали, переважно, літні жінки, 

почав співати  "Пісню про рушник". Олекса 

підхопив його посил чудовими ліричними 

віршами. Звучали улюблені пісні з 

репертуару Льва Лещенка, Майї 

Кристалінської, старовинні російські, а 

також одеські міські романси. Зал підхоплював на льоту, і це було чудово! Олекса 

Між Олексою  

та Олексієм 
 

http://avro.org.ua/
mailto:nikovod77@mail.ru
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ділився спогадами свого великого буремного життя, російська й українська  

перепліталися настільки гармонійно, що було складно зрозуміти: хто ж із артистів 

Олекса, і хто Олексій? 

У залі були присутні люди, що пережили Другу світову війну, а також 

пенсіонери-біженці з Донецька, яким довелося пройти через війну двічі: і в 

дитинстві, і в старості. 

Тому наприкінці вечора, стоячи між двома тезками, було загадане бажання - 

щоб в Україні відновився мир і не було війни. 

Вечір закінчився чаюванням, дружнє спілкування тривало. 

У планах "ІТ-бабусь" - безліч чудових заходів, і найближче свято - Новорічний 

костюмований бал, до якого підготовка вже почалася. 

Ольга ФІЛІППОВА. 

фото Галини ЮДІНОЇ 

 Волонтери Всеукраїнської 

благодійної організації "Турбота про 

літніх в Україні" в місті Хмельницькому 

разом з  волонтерами організацій у 

Житомирі, Чернігові та Києві  

продовжують виконувати проект  

"Сприяння обізнаності родин про догляд за  людьми які постраждали від нацизму, 

а тепер сягнули старечого віку з ознаками деменції". Багато учасників  нашого 

проекту – це  літні  люди, яким  вже  далеко за  85 років.Тому  єдиною  можливою  

формою  роботи з  ними є провідування  за  місцем проживання – соціальні візити. 

Окремо  хочемо  розповісти про відвідування  підопічних  геріатричного 

пансіонату Літні  люди, які  проживають тут, втратили дім і родини і  через  

старість і хворобливість ці завершальні  роки  проводять під опікою.  

  Персонал  пансіонату розповідає, що  

після відвідування  волонтерів  у  стареньких 

покращується  настрій та  самопочуття, а 

волонтерів  називають  своїми  близькими 

родичами- донечками, рідними діточками. 

Важко стримуваи сльози від  усвідомлення того, 

що довелося  пережити  цьому  поколінню.Тому  

інфляція, зростання тарифів на  комунальні 

послуги. малі зарплати та пенсії не 

сприймаються  так трагічно, а  спілкування поколінь сприяє не  нарікати на  

проблеми,  а шукати  шлахи  для  їх  вирішення. 

голова Всеукраїнської благодійної 

організації "Турбота про літніх в Україні" в 

місті Хмельницькому Алла Соловей 

Сприяння   обізнаності родин про 

догляд за  людьми які постраждали 

від нацизму, а тепер сягнули 

старечого віку з ознаками 

деменції 
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Сьогодні дуже хочеться розповісти про долю нашої 

підопічної Слободяник Олени Семенівни. Вона народилася 

27 грудня 1930, в м. Могилів-Подільський Вінницької 

області, в сім'ї службовців. У сім'ї було п'ятеро дітей. Довоєнне дитинство Олени 

Семенівни проходило безтурботно в зеленому українському місті на Дністрі. Сім'я 

тільки отримала нову квартиру, але цю радість обірвала ВВВ і заподіяла багато 

горя. Старша сестра з братом пішли на фронт, а мама з двома малолітніми дітьми: 

Оленою Семенівною та її сестрою Рівою евакуювалася в містечко Чернівці. Там 

сім'ю наздогнали німці. Олена Семенівна стояла на вулиці і повз неї пробігли два 

радянські солдатика, майже діти, слідом за ними з'явилися двоє озброєних німця, в 

цей час солдатики забігли в єврейський будинок, наповнений біженцями. Солдат 

швидко переодягли і дали їм на руки по дитині. Німці оточили будинок і по 

одному почали випускати людей, з ними вийшли і солдати. Олена Семенівна 

перелякалася і сховалася на горищі, де був ще один чоловік. Вони в щілину 

спостерігали, що діється внизу. Солдати зловили 15-річного єврейського хлопчика 

і кинули з обриву в річку і навздогін розстріляли. Стрілянина припинилася, і 

почався грабіж. 

           Сім'я повернулася в Могилів-Подільський в розграбовану квартиру. Через 

кілька днів почалася повінь, і їх будинок зовсім розвалився. Олена Семенівна з 

мамою і сестрою повернулися жити на стару квартиру. Майже відразу після 

переїзду туди, німці обгородили цей район колючим дротом і організували гетто. 

Людей пропускали через ворота, але тільки українці, які теж жили в цьому районі. 

Євреї не мали право виходити за межі гетто. Сім'я Олени Семенівни прожила там 3 

роки. Українці, які жили на території гетто в своїх будинках, допомагали їм, 

підгодовували, ховали під час облав. Завдяки сусідам сім'я не потрапила в табір 

смерті, де євреїв розстрілювали, а багато гинули від голоду та холоду. Дуже 

страшні були нічні облави. Одного разу до них постукали у двері, там, де вони 

ховалися вдень - сусідка Євдокія Битко розкричалася на поліцейських, і сказала, 

що німці не дають спокою українцям, і що ніяких жидів у неї немає, німці 

повернулися й пішли. Коли німці відступали, Олена Семенівна вибігла з будинку і 

кинулася бігти через городи в сусідній будинок, за нею погнався німець з 

револьвером у руці, сусіди думали, що він її застрелить, але сталося диво - німець 

її окликнув, куди вона біжить, вона зупинилася і спокійно сказала, що йде додому. 

Німець повернувся і пішов. 

 

Проект «Програма подолання соціальної ізоляції, 

 підтримки соціальної активності  

та поліпшення якості життя жертв  

націонал-соціалізму» 

Булгачова Єлизавета Романівна 

                                                   КОБОЕЦ «Хесед Шломо 

Диво є 
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У листопаді 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 дізнались про прийоми активного слухання, конструктивної 

підтримки бесіди,  поділилися  своїми знахідками щодо ефективного спілкування з 

учасниками цільової групи. Продовжилось відвідування немобільних та 

маломобільних  учасників основної цільової групи вчителями та школярами. 

Волонтери побували у колишніх в’язнів концтаборів: Верьовкіна Михайла 

Пилиповича, Ворони Олександра Мефодійовича, Трипутня Остапа Прокоповича, 

Стеця Григорія Сидоровича. Кожна зустріч з цими мужніми людьми  дуже цінна 

для обох сторін : молодь отримує потужний заряд оптимізму і мудрості, а вони з 

радістю спілкуються з волонтерами, обмінюються думками про сьогодення, 

відчувають себе потрібними. Теплим моментом зустрічей є чаювання з ласощами, 

виготовленими власноруч дітьми, вчителями.   

 Спільною справою для волонтерів- 

вчителів та школярів школи «Паросток» 

стало відвідування мешканців 

Горбанівського геріатричного пансіонату.  

Там  відбулась робота гуртків за 

інтересами ( плетіння гачком, спицями, 

вишивка), а також, улюблений шахматно 

– шашечний турнір між представниками 

різних поколінь.   Тепер нас чекають до 

дня Святого Миколая. Волонтери вже розпочали підготовку, адже потрібно 

приготувати 300 " миколайчиків" тільки для мешканців Горбанівського 

геріатричного пансіонату!. 

                                             
              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: 
                   ОРГО «Ініцітиви розвитку» 

            Адреса: Сумська обл.., 
                  м. Охтирка, вул., Батюкак, 24. 

42700 

Шахматно–шашечний 

турнір  
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