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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

СІЧЕНЬ 2016 РІК 

 

«Генотип вольності» - під такою назвою в стінах 

Національного музейного комплексу 

«Мистецький Арсенал» розгорнулася 

ретроспективна виставка творів Івана Марчука, 

одного з найвідоміших у світі сучасних українських художників. Наприкінці 

січня її відвідали літні та зовсім юні учасники нашого проекту. Під час 

екскурсії вони дізналися не лише про 

біографію митця, головною цінністю 

для якого завжди була творча свобода, 

але й змогли оцінити оригінальність 

його творчої манери, помилуватися 

грою світла і тіней на неперевершених 

пейзажах майстра, а також заглибитись 

в складний і неоднозначний світ його 

філософських образів. 
 У рамках нашого проекту створюється також аудіовізуальний 

архів доль колишніх малолітніх в’язнів нацизму. В січні було записане 

інтерв’ю з Станіславом Алозійовичем Ільницьким, 1924 року народження, - 

людиною драматичної долі, справжнім носієм «гену вольності». Адже він, 

насильно вивезений під час Другої світової війни в Німеччину, кілька разів 

втікав з гітлерівської неволі. Повернувшись додому, воював у 

партизанському загоні, пізніше – на фронті, а після війни невтомно 

відстоював своє право на вільне життя і незалежну думку в понурих реаліях 

радянського колгоспного існування. Його яскраві спогади, зафіксовані на 

відео та аудіо носіях, являють неабияку цінність для представників 

молодшого покоління, які відчувають інтерес до нашої історії. 
                                                                                    Людмила Слєсарєва, 

керівник проекту 
"Подолання тягот самотності немобільних і 

 маломобільних представників ЦГ, які постраждали від  
націонал-соціалізму, і сприяння задоволенню їх духовних,  

соціальних та побутових потреб»  
Українська спілка в’язнів – жертв нацизму 

Київ 
http://usvzn.com/ 

e-mail: pir.dds.nm@gmail.com 
                                                                                   тел.: +380 95 561 19 84 
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У січні учасники проекту «Соціалізація та 

реінтеграція жертв націонал-соціалізму», що 

діє у ВОБФ «Карітас-Волинь» за підтримки 

німецького фонду «Пам'ять, відповідальність, 

майбутнє», неодноразово збиралися у теплій, 

затишній атмосфері Різдвяних свят для участі в заходах, які приготували 

соціальні працівники проекту. 

11 січня  для людей похилого віку 

було організоване Різдвяне свято, на 

якому 25 активних учасників проекту 

колядували разом з місцевим 

ансамблем ветеранів та школярами 

міста. Крім того, діти привітали  усіх 

присутніх вертепом. Юні актори щиро 

і майстерно виконували свої ролі, що 

викликало захоплення у глядачів. Зі сльозами на очах люди похилого віку 

згадували своє дитинство, коли з нетерпінням чекали першої зірки у 

Святвечір, а пізніше ходили від хати до хати, бажаючи, щоб Христове Різдво 

принесло всім щастя, многая літа, здоров’я, злагоди та достатку. Атмосфера 

свята була наскрізь пронизана радістю і духовним  піднесенням… 

22 січня дискусійний клуб «Цікавий кінозал» зібрав любителів кіно нашого 

проекту до перегляду документального фільму «Різдво» про традиції 

святкування Різдва в усьому світі.  

На гуртках, які щотижня відвідують наші підопічні, літні люди, старанно, 

наче діти, виготовляли новорічні прикраси на ялинку та різдвяні листівки. 

Завжди приємно чути слова вдячності від учасників проекту, які чекають 

дзвінка та зустрічі з нами та, незважаючи на вік, активно долучаються до усіх 

заходів проекту. 

Карпенюк Тетяна, координатор проекту  
у ВОБФ «Карітас-Волинь»  

м. Нововолинськ  
caritas_volyn@yahoo.com 

 

 

 

 

Місяць Різдвяних 

свят у ВОБФ 

«Карітас-Волинь» 



Довгі та веселі Різдвяні святкування уже позаду, 

зима помаленьку відступає, а у Клубі літніх людей 

відбувається прощання з колядою. Регулярно ми 

збираємося разом у приміщенні Карітасу. А тепер 

сіли за гарно накритий стіл, щоб поколядувати. 

Такі старовинні і автентичні коляди пам’ятають лише наші бабусі і дідусі, 

тому слухаймо їх і вивчаймо українську народну творчість. 

     Також ми традиційно привітали іменинників Клубу «Жива історія» і 

побажали їм многих літ! Дуже приємно отак спільно проводити час у колі 

друзів та однодумців, а ще приємніше, коли про тебе не забувають та щиро 

вітають. Примітно, що у п. Тараса день народження припав на перше число 

січня, і він має щастя святкувати свої уродини разом з величезною кількістю 

людей та приймати щорічно у цей день численні щирі вітання, до яких 

приєдналися і побажання від учасників Клубу літніх людей. 

Клуб літніх людей завжди відкритий і 

готовий прийняти нових учасників! 

Був Святий Вечер, юж по Вечери 

Дай, Боже, ой дай, Боже! 

На Високости в Своєй Ясности 

Дай, Боже! 

 

В нашого Ґазди по-стародавну 

Біг Му дав, ой Біг Му дав, 

Не заздростіть Му, Панове-брати, 

Даст і вам. 

 

 

Кілас Анна  

Клуб літніх людей  

«Жива історія» 

БФ "Карітас СДЄ" м. Дрогобич 

 anna.kilas@ukr.net 

 

 

 

 

Прощання із 
колядою у Клубі 
"Жива історія" 

 



Післяноворічний майстер – клас «Декупаж  – дива  

своїми руками» пройшов 20 січня 2016 року в 

приміщенні Лубенської центральної бібліотеки ім. В. 

Малика. Ініціатива проведення заходу, який 

покликаний об’єднувати у діалозі різні покоління, належить Полтавській 

обласній молодіжній громадській організації «Твій Світ». «Це предмети 

ручної роботи, торкаючись яких, можна пережити приємні емоції, іноді 

навіть із присмаком дитинства, відчути добру енергію та тепло рук майстрів, 

що їх створюють» - говорить керівник проекту Олександр Чепур.  

Майстриня Марина Скиба з Черкас розповідала про мистецтво декупажу та 

представила увазі відвідувачів вироби ручної роботи, оздоблені у техніці 

художній декупаж, а також запропонувала  навчитися самостійно їх 

виготовляти.   

Кожен бажаючий працював над створенням власної поробки. Партнерами 

заходу стали Лубенський районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї 

та молоді та Територіальний центр соціального обслуговування Лубенської 

райдержадміністрації. «Учасниками заходу стали також  переселенці та їх 

діти Лубенського району, які протягом 2-х годин освоювали мистецтво 

декупажу», - повідомила директор центру соціальних служб Ірина Харченко.  

Художній декупаж - це унікальне 

мистецтво декорування звичайних у 

побуті предметів, перетворення їх у 

прикраси, водночас не позбавляючи 

ужиткових властивостей. Захід 

відбувся в рамках  проекту «Надання 

підтримки, допомоги та сприяння 

розвитку активності людей похилого 

віку» за підтримки Німецького федерального фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє». 

  Олександр Чепур,  проект 

 «Надання  підтримки,  допомоги  

та сприяння розвитку активності людей похилого віку». 

Полтавська обласна МГО «Твій Світ» 

tviisvit@gmail.com,  

Web: www.tviisvit.org  

      

Декупаж  – диво 

власноруч 

 

http://www.tviisvit.org/


15 січня в Охтирській районній центральній  

бібліотеці відбулися  традиційна різдвяна зустріч  « 

Добро і Милосердя – два крила», приурочені  

ювілейному  року Божого Милосердя . Захід 

пройшов у рамках проекту  «Врятувати від забуття», фінансованого 

німецьким фондом  «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє». На Різдвяні 

зустрічі   завітали остарбайтери, ветерани війни, діти війни  з сіл 

Охтирського району.  Керівник проекту  Ольга  Андоленко привітала  

присутніх  з Різдвяними святами, бажаючи людям старшого покоління  

здоров’я і миру, та ще раз акцентувала увагу на  проекті.   

Священнослужителі -  отець 

Андрій та отець Андріан, 

розповіли  про велике 

християнське  свято,  

Різдво Христове, яке традиційно 

святкують у родинному колі. 

Відмітили, що  Милосердя та 

великодушність були й 

залишаються характерною рисою 

українців, тож цілком природним і 

закономірним є допомогти знедоленому, нещасному, дати притулок 

бездомному, захистити старість і немічність.  

Присутні  переглянули  відеопрезентацію  про добрі справи, зроблені за 

рік  бібліотечними працівниками  системи та їх помічниками - волонтерами. 

Голова районної ради ветеранів Кучеренко Т. Р.  привітала зі святом ,  

тих хто  пройшов пекельними дорогами війни і залишився живим ,  хто був 

на примусових роботах у фашистській Німеччині, тих хто пережив страшне 

лихоліття на  окупованих територіях.  Згадала й  тих, хто поліг у боях за 

перемогу  та ветеранів, які відійшли у вічність за останній рік. 

Спогадами ділилися : остарбайтер Семигук Ф.Т.,  ветеран війни  Лапін 

М.Р., діти війни  Покотись М.О., Луценко Л.Г.  

Змістовним , колоритним  вдалося  свято. Протягом всього заходу  

вокальний склад народного  ансамблю пісні і танцю «Горлиця»  дарував 

присутнім  віночок новорічно – різдвяних щедрівок та українських пісень,    

член спілки письменників України  Н.П.Багата ( дитина війни) порадувала  

всіх своєю  чудовою поезією.  До поетичного слова долучилися Луценко Л.Г 

та Горбушко Р.А. 

 
Л.А.Кудлєнок, волонтер проекту 

        «Врятувати від забуття», 
м.Охтирка, Сумської області 

 
 

 
 
 

Добро і 
милосердя – 

два крила 

 



 

        У Богородчанському територіальному центрі 

відбулось засідання клубу літніх людей за 

інтересами із Ростиславом Зарембою, головою 

селищної ради, та Сергієм Грималюком, інструктор 

з лікувальної фізкультури. 

Зокрема,  інструктор з лікувальної 

фізкультури  роз'яснив, яких 

елементарних  правил лікувальної 

фізкультури слід дотримуватись, щоб 

покращити власне самопочуття, 

запобігти перепаду  артеріального тиску 

і частих головних болів. 

Ростислав Заремба, спілкуючись із 

літніми людьми, розповів про результати 

власної роботи спрямованої на 

покращення благоустрою містечка та життя громадян, а також поділився 

інформацією про заплановану роботу на майбутнє. Слід зазначити, що голова 

селищної ради вислухав скарги і пропозиції людей похилого віку і обіцяв 

взяти їх до уваги з метою покращення ефективності роботи, що 

відобразиться на благополуччі містян.  

Для учасників заходу було розроблено і вручено буклети із порадами 

«Як боротися з грипом». По завершенню, літні люди залишились під 

впливом хороших вражень від проведеного часу і спілкування один з одним. 

Захід відбувся за підтримки німецького фонду «Пам'ять, 

відповідальність і майбутнє». 
 

                                                                                              смт. Богородчани  
                                                                                                                  Іван Петрович     

Казюка  
                                                                                                                       bogorda.if.gov.ua  

                                                                                                             bogor.tz@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради, бесіди, 

розмови... 



  Різдвяною дзвінкою колядою, щедрими 

віншуваннями запам’ятаються ці Різдвяні свята 

учасникам проекту  «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» і 

реалізовується Жидачівським 

осередком Суспільної служби. 8, 9 10 

січня наші волонтери та бенефіціари 

організували Різдвяний вертеп «Тріє 

царі».  

       Для старшого покоління вертеп це 

не просто дійство, яке приємно 

переглянути, не лише спогад про те, 

що в часи радянського режиму це було 

заборонено. Через Різдвяні вертепи 

утверджувався дух української нації, естетика душі старшого й сучасного 

поколінь. Коляда – яскраве, тепле, родинне свято, що несе свої традиції з 

глибини віків. Віки пройшли, а обряд залишився як символ безперервності 

роду і невмирущості традиції. Весело, щиро, радісно колядували учасники 

вертепу нашим бенефіціарам, віншували їм здоров’я і радості в році Новому : 

«Віншуєм вас в Коляді: проживайте в гаразді, без клопоту, без біди – до 

другої Коляди!» 

Галина Пельо,  

м.Жидачів Львівської області,  

leogaj@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святкування 
«Колядуймо 

разом» 

 



Знову стіни Карітасу наповнилися дзвінким співом 

української колядки. Працівники 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 місті Івано - Франківську та 

селі Крихівці, надання практичної допомоги 

для представників ЦГ вдома» організували 

свято коляди для учасників проекту. 

 

Здається, ще недавно  у стінах Карітасу  

святкували Різдво, а вже сьогодні  почесні 

гості нашого Клубу зібралися відпровадити 

старий Новий рік, а також поспілкуватися та 

поділитися радістю, чи може печаллю. Усі 

гуртом  співали  різдвяних колядок, згадували далеке минуле, як 

приходилось святкувати Свят Вечір та Різдво далеко на чужині – в німецьких 

концтаборах, в холодному Сибірі…  Та навіть там, далеко від рідного дому, 

вони не зраджували своїй Батьківщині, берегли в душі найдорожчі спогади 

про неї, про рідних,  та твердо вірили , що настане той день, коли їхні ноги 

ступатимуть по рідній землі, уста говоритимуть рідною мовою і співатимуть 

пісень. 

 

Їхні мрії здійснились. Хоч деякі долі скалічені, та все одно в очах горить 

вогонь віри і надії, крізь сльози радості з’являється посмішка. Весело було 

нашим гостям за святковим столом. У дружньому товаристві, під спів 

колядок, щедрівок та  театралізованого дійства «Маланки»,  яку організувала 

молодь с. Крихівці,  скоро проминув час .Всі розійшлися по домівках, але 

кожен забрав з собою гарний настрій та оптимізм. 
 
 
 

Проект  «Покращення якості життя людей похилого віку - 
 жертв тоталітарних режимів, залучення їх до активної участі  
у суспільному житті через участь у Клубі людей похилого віку  

«Надвечір»  м. Івано-Франківськ 
Олег Дмитрук, о.Микола Мазурик 

www.caritas.if.ua  
caritas-ivano-frankivsk@ukr.net  

 
 

 

 

 
 
 

Нова радість 

стала!!! 
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      17-18 грудня 2015 р.  напередодні Святого 

Миколая  та новорічних свят до Гуманітарної гімназії 

«Гармонія» вже  п’ятий рік поспіль  завітали  

учасники проекту «Діти-черешенці». Сьогодні – це 

шановні люди похилого віку, які вже розміняли дев'ятий десяток. За часів  

Другої світової війни вони, ще маленькими, пережили справжнє пекло – 

пройшли через голод  та  окупацію, на їхніх очах розстрілювали рідних. Всі 

виросли в одному дитячому будинку в селі Черешеньки. Доля розкидала 

сиріт по різних куточках України, але  вони  знову й знову повертаються до 

своєї рідної гімназії, щоб знову побачити один одного й поспілкуватися, 

поділитися досвідом з молоддю. Такі зустрічі у затишній по-родинному 

теплій атмосфері вже стали традиційними й відбуваються за підтримки 

Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» в 

рамках програми «Місце зустрічі - Діалог» за фінансуванням німецького 

Фонду «Пам'ять. Відповідальність. 

Майбутнє».   

         На спілкування  були запрошені 

два телевізійні канали – Перший 

національний та «1+1», заступник 

голови Дніпровської РДА 

А.Загородня, начальник Управління 

освіти Дніпровського району у м. 

Києві Н.Іваніна, представник німецького фонду "Пам'ять. Відповідальність. 

Майбутнє" Л.Харченко, заступник голови правління ГО "Агенція розвитку 

освітньої політики" І.Іванюк, учасники бойових дій В. Сосов, В.Іващенко та 

О.Поляков, представники благодійної організації «Касталія-фонд» І. Король 

та І. Пієвська.   

        Новорічні прикраси та ялинкові іграшки завжди створювали відчуття 

наближення казки в передсвяткові дні. А спільні приготування до Нового 

року є одними з найяскравіших спогадів дитинства. Тому гімназисти, учителі 

та діти-черешенці  спільно створювали різдвяні чобітки, ялинки з цукерками 

та янголят на майстер-класах, а також змагалися у шаховому турнірі. 

         А потім гостинні двері відчинила передноворічна сага "Стежками 

українських свят" у виконанні гімназистів. До уваги глядачів були 

запропоновані Андріївські вечорниці, театральна вистава «За двома зайцями» 

та казкове дійство до Дня Святого Миколая, під час яких гімназисти  

презентували  майстер-клас з акторської майстерності та читацької культури, 

а гості  відчули дійсно гарний настрій та передчуття Нового року.   

         У Новий рік кожному з нас хочеться уваги, сюрпризів, любові, тому й 

наші діти-черешенці  не залишилися без подарунків  від Святого Миколая, а 

ми – учителі, учні – подарували  учасникам проекту  свою ласку,  доброту, 

ніжність, людяність.  

Це було і свято. І зустрічі хороших людей. І поздоровлення. І подарунки. І 

доброта. І розуміння. 

Передноворічна 
зустріч у 

родинному колі 



 
Світлана Мінаєва, 

  
Гуманітарна гімназія «Гармонія»,  
організатор зустрічей учасників  

проекту «Діти-черешенці» 
 

14 января 2016 года в помещении общественной 

организации «Ассоциация «Ренессанс Одессы» 

состоялась встреча друзей Причерноморского клуба 

«Память» . Участниками встречи стали бывшие 

малолетние узники фашистских  концлагерей, проживающие в нашем городе 

и приглашенные гости: советник министра социальной политики Украины в 

Одесской области Татьяна Николаевна Дементьева и автор – исполнитель 

Юрий Григорьевич Черножук. 

Всю встречу под яркой праздничной 

елкой звучали новогодние песни, стихи - 

царила праздничная атмосфера. Вначале всех 

поздравили с Новым Годом и 

Рождественскими праздниками. Затем в 

непринужденной обстановке происходило 

общение с представителем министерства 

социальной политики. Татьяна Николаевна 

рассказала об изменениях порядка выплат пособий льготным категориям 

граждан, как правильно оформить субсидию, какой порядок предоставления 

санаторных путевок, куда обратится в случае грубого обращения и ответила 

на многие вопросы. Вот, к примеру, Светлана Матвеева задала вопрос об 

отказе ей в стационарном лечении. Анна Блинова спрашивала, почему оплату 

за водомерные счетчики она должна произвести, если у нее есть право на 

льготу. Лидия Каряжа интересовалась к кому обращаться, если в ЖЭКе 

отказываются делать  ремонтные работы. Татьяна Николаевна записала все 

вопросы и взяла на контроль их решение. Пенсионеры были признательны за 

внимательное и чуткое отношение к себе, так как не секрет, что грубое 

отношение в адрес пожилых людей встречается довольно часто.  

Далее, руководитель по социальной работе Витана Овчаренко 

рассказала о профилактике гриппа, разъяснила какими методами можно 

защитить себя от вируса (ношение в общественных местах марлевых  

повязок, частое мытье рук с гигиеническими моющими средствами, 

полноценное питание, прием витаминов, как  в виде свежих фруктов и 

Новогодняя 
встреча 

добрых друзей 



овощей, так и в аптечных формах). Все вопросы пенсионеров по поводу 

эпидемии гриппа она разъяснила и  подсказала, как правильно поступать в 

случае повышенной температуры и общего недомогания. Особенно 

понравилось пенсионерам проведение короткого тренинга – пятиминутки по 

самомассажу для активизации иммунитета. Азбука здоровья проходила с 

веселым энтузиазмом.   

Затем звучали замечательные авторские песни Юрия Черножук о 

любви, о семье и об исполнении Новогодних желаний. Они с огромной 

радостью, а местами и с легкой грустью,  были встречены благодарными 

слушателями. Трогательно прозвучали слова Игоря Радичева о том, что 

нельзя допустить новой войны, нельзя отбирать детство у детей, нельзя 

запретить людям любить и быть счастливыми. Слова человека, у которого 

было отобрано детство, звучали особенно искренне и трогательно.  

Но какие праздники обходятся без подарков? Председатель 

Ассоциации Николай Овчаренко вручил новогодние  продовольственные 

наборы, приобрести которые стало возможным благодаря  поддержке 

федерального немецкого фонда EVZ.  Члены клуба высказывали слова 

благодарности, новогодние пожелания добра и мира в новом году.  

                                                                         Причерноморский клуб 
«Память» 

                                                                               г. Одесса  
                                                                               Витана Овчаренко 

                                                                                http://avro.org.ua,  
                                                                                   nikovod77@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://avro.org.ua/


Участники программы "Золотая осень людей 

пожилого возраста" с нетерпением ожидали 

воскресения.  Именно на воскресный день был 

запланирован общий поход в Одесский театр оперы 

и балета на спектакль "Евгений Онегин". И хотя в городе были снежные 

завалы, местами - обледенение, по телевизору пугали эпидемией гриппа, на 

воскресный поход в оперный приехало 55 пенсионеров, хотя планировалось 

только 50. Перед спектаклем состоялась небольшая ознакомительная 

экскурсия. Персионеры внимательно 

слушали рассказ о великом прошлом 

театра, который был построен всего за 

три года за средства граждан города. Не 

удивительно, что столь совершенное по 

архитектуре  здание окружено легендами. 

Одна из них гласит о том, что человек, в 

течение  трех минут посмотревший в 

огромное шестиметровое зеркало, к 

которому ведет английская лестница, не будет стареть три года. Поэтому 

многие из участниц экскурсии поспешили к волшебному зеркалу. 

       После экскурсии пенсионеры поторопились занять свои места в зале. 

Любимая всеми и известная с детства опера "Евгений Онегин"  поставлена в 

театре к юбилею П.И.Чайковского в концертном исполнении. 

Интересно, что роман "Евгений Онегин", который лег в основу либретто, 

А.С.Пушкин начал писать именно  в Одессе. И Петр Ильич Чайковский 

лично дирижировал оркестром в Одессе. Так что нам пришлось смотреть 

самую одесскую из всех опер! 

      Зрители замирают, слушая  любимые арии.Прекрасные голоса солистов, 

утонченная музыка в исполнении оркестра, замечательный хор - зал 

погружается в прекрасный мир вечной музыки Петра Чайковского.  

      Надежде Гоменюк на днях исполнилось 87 лет. Ни возраст, ни дальнее 

расстояние ( а она живет на окраине города) не помешало ей приехать в 

театр. 

- Я бывала в Одесской опере в молодости, поэтому для меня само посещение 

театра после реставрации  стало незабываемым впечатлением. С 

удовольствием слушала оперу, все было понятно и очень трепетно. 

Посещение театра стало большой радостью для участников программы 

"Золотая осень людей пожилого возраста", которую реализует общественная 

организация ВСАД "ІТ-бабушки" в рамках проекта "Место встречи - диалог" 

при поддержке фонда "Память.Ответственность.Будущее". 

 
Ольга Филиппова,  

координатор программы 
ВСАД "ІТ-бабушки", Одесса 

www.itbabushka.com.ua 
 
 

Пора нам в 
оперу скорей! 

http://www.itbabushka.com.ua/


 

  В рамках проекту «Хоча літа і сивина – та жити 

хочемо сповна» за підтримки Німецького 

Федерального Фонду «Відповідальність. Пам'ять. 

Майбутнє» ми змогли отримати все необхідне для 

реалізації мрії сільських літніх людей – кіно в селі. Звичайно, майже в 

кожного є кольоровий телевізор і багато 

різних каналів. Але самому не має того 

інтересу дивитися фільми, як колись 

ходили до сільського клубу, де 

дивилися , переживали, сміялися і 

плакали разом. В  грудні 2015 -  січні 

2016 ми провели серію виїзних 

кінопоказів для літніх людей Барського 

району. Фільми підбирали різні: і  старі 

трофейні фільми, і фільми-передачі 

«Народні перлинки з бабусиної скриньки» про наші села Вінницької області , 

і інші змістовні та цікаві фільми. Збиралися в теплих хатах у когось і разом 

дивилися, пили чай, їли солодощі, згадували молодість, ділилися 

сьогоднішніми проблемами. Було радісно і тепло – бо разом зустрілися.   

Деякі фільми були показані в рамках 12 міжнародного мандруючого 

фестиваля документального кіно про права людини.  Так наприклад робили 

перегляд фільму "В'язні Канука" в соціальному центрі "Милосердя" с.м.т. 

Копайгород. Одинокі літні люди дивилися сербський фільм про сім’ю, яка 

змушена була не виходити зі своєї садиби, аби не стати жертвами кровної 

помсти через родинні сутички, бо це їх звичай. Вони могли спілкуватися 

тільки з тими людьми, які приходили до них щоб провідати. Жителі 

соціального центру дивилися і  порівнювали це з собою. Адже їх життя 

схоже, бо через старість, через хворі ноги, вони теж не можуть покидати 

соціальний центр. Але вони радіють, коли до них хтось приходить хоча би 

поговорити.  Тому були дуже раді, що вони теж стали учасниками 

міжнародного мандрівного кінофестивалю! "Якщо до нас приїхали, то про 

нас пам'ятають та нас поважають"... 
                                                                                                        Вінницька обл.., 

                                                                                                        Барський р-н,                                   
                                                                                          проект «Хоча літа і сивина – 

                                                                                          та жити хочемо сповна» 

 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 

Виїздні 
кінопокази 



Саме на це непересічне запитання шукали 

відповідь учасники чергового засідання клубу 

спілкування «Діалог поколінь». Під час 

«мандрівки» до улюбленого місця учасники, 

серед яких 

були молоді люди (студенти ЧНТУ) і 

представники старшого покоління 

(учасники проекту «Соціальна інтеграція 

жертв соціал-націоналізму, тоталітарних 

режимів та інших людей літнього віку до 

громади м.Чернігова», згадували події з 

минулого досвіду, будували плани на 

майбутнє, обговорювали привабливість 

рідного міста.  

 Потім була цікава психологічна вправа, під час якої фотографії дерев 

перетворились на справжнісіньких «консультантів» літніх людей і молоді у 

вирішенні їхніх непростих життєвих ситуацій. Свої проблеми учасники 

заходу обговорили у різновікових парах, що сприяло взаєморозумінню між 

поколіннями, зближенню точок зору на життя. Після чого доречними 

виявились прості, але ефективні фізичні вправи щодо зняття ознак 

втомленості. 

 Далі під час медитації учасники поринули споминами, мріями, 

фантазіями у найбільш комфортне для них місце, після чого зобразили його 

кольоровими олівцями на папері, вербалізувавши таким чином свої почуття і 

думки. 

Надзвичайно цікавим було відео- та аудіо-супроводження заходу. 

Зокрема, мало хто чув сучасну пісню про Чернігів у виконанні Вадима 

Клейменова. А от відео-фрагменти кумедійних фільмів Леоніда Гайдая 

відразу були впізнані учасниками заходу незалежно від віку і час від часу 

аудиторія вибухала справжнісіньким реготом – значення сміхотерапії у 

створенні позитивною настрою важко переоцінити. 

Насамкінець і студенти, і люди літнього віку дійшли висновку, що 

подібні зустрічі необхідно продовжувати, адже окрім суто комунікативного 

навантаження вони сприяють налагодженню міжпоколінного діалогу та 

кращому взаєморозумінню.  
 

Юрій Акименко, 
                                                                                                                        м.Чернігів, ЧНТУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Як потрапити у 
своє улюблене 

місце на Землі? 



Новорічні свята - це чудовий час пригадати народні 

традиції, привітати своїх рідних, друзів і знайомих. 

Цикл Новорічних заходів проведено Відділенням 

Всеукраїнської благодійної організації  «Турбота 

про літніх в Україні» в м.Черкаси  в рамках проекту«Активізація жертв 

нацизму та людей старечого і похилого віку інших категорій шляхом участі в 

заходах соціального спрямування та здорового способу життя» за програмою 

«Місце зустрічі – Діалог» в Україні Німецького Фонду «Пам'ять, 

Відповідальність, Майбутнє». Все почалося з бажання привітати немобільних 

учасників проекту і створити в їхніх домівках святковий настрій. «ТЛУ» в 

Черкасах  в цьому допомогли працівники відділу масової роботи та 

естетичного виховання Черкаської обласної бібліотеки для дітей (директор 

бібліотекиУшакова Лідія Володимирівна, завідувач відділу Пугачевська 

Олена Миколаївна). Працівники бібліотеки провели майстер–клас з 

новорічної інсталяції «Росла собі ялинонька» в 5-В, 5-Г,8-І класах Черкаської 

гімназії №31. Учні гімназії під гаслом «Святковий настрій – у подарунок від 

молоді старшим» із задоволенням 

виготовили і передали свої вироби для 

привітання літніх людей (80ялинок). 

Волонтери «ТЛУ» в Черкасах подарували 

ялинки своїм підопічним, учасникам 

проекту та «новим сусідам», які переїхали 

в Черкаси із зони АТО. На передноворічній 

зустрічі 25грудня 2015року учасники 

проекту дізнались про традиції святкування в різних країнах. Немобільних 

учасників  проекту з фруктами та солодощами відвідали  волонтери 

організації. Лежачі учасники отримали засоби догляду та гігієни, придбані за 

кошти Німецького Фонду «Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє». 

 Справжнім родинним святом стала зустріч 12 січня 2016 року, яка 

зібрала декілька поколінь. Учасники зустрічі із задоволенням читали 

колядки, щедрівки, новорічні вірші поета, Почесного краєзнавця України 

Миколи Івановича Борща.  З цікавістю слухали присутні розповідь корінної 

черкащанки Смаглій Ганни Петрівни, яка розповіла про традиції святкування 

новорічних свят у післявоєнних Черкасах, прочитала колядки і щедрівки 

минулих часів.  

Велике задоволення викликало щедрування та виконання новорічних 

пісень учасників вокального ансамблю «Сонцеграй» Черкаської ЗОШ №28 

під керівництвом Левінської Ірини Григорівни.  Учасники зустрічі прослухали 

в авторському виконанні «зимові» вірші Лесі Корж з її виданого збірника 

віршів  «Ладо –день». Всі присутні прийняли участь у вітальній лотереї - 

отримали із скриньки,  а потім зачитали листівочки з побажаннями. Традиції 

святкування новорічних свят має кожна країна, але  однаковим для всіх країн 

є побажання миру, добра і щастя. Такі побажання передають волонтери 

відділення усім українцям. 
 

Новорічні 

зустрічі 



                                          Керівник групи волонтерів  
                                             Тетяна Бугеря 

                                                                              м.Черкаси 

                                                 
 
 

Проект "Сприяння обізнаності 

родин про догляд за людьми які 

постраждали від нацизму, а 

тепер сягнули старечого віку з 

ознаками деменції" 

Волонтери Всеукраїнської благодійної організації 

"Турбота про літніх в Україні" в місті Житомирі разом з 

волонтерами Києва, Хмельницького та Чернігова 

виконують проект" Сприяння обізнаності родин про 

догляд за людьми які постраждали від нацизму, а тепер 

сягнули старечого віку з ознаками деменції" Завдяки 

цьому проекту організація поповнилась безцінним 

волонтером. Хочемо розповісти про Безелюк 

Валентину Михайлівну, яка народилася 20 жовтня 1935 

року проживає в м. Житомирі. Під час війни була в окупації на території 

міста. Окупанти німці проживали на сусідній вулиці. Добре пам'ятає, як вони 

пригощали її шоколадом. Також залишився в пам'яті спогад, як німець давав 

їсти в чавунному горщику кашу, і хвалив, що не брала нічого без дозволу. 

Після війни працювала в типографії пакувальницею. Вийшла заміж, народила 

4 дітей. Одна донька проживає в Житомирі, друга — в Києві. Два сини 

померли. Чоловік працював майстром в столярному цеху.Тепер з учасника 

проекту Валентина Михайлівна стала найактивнішим волонтером і очолює 

ініціативну групу допомоги бійцям АТО-" Шкарпетки для бійців" 

 

 
                                                            м.Житомир,ВТО  

"Турбота про літніх в Україні" 
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Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  організація 
«Турбота про літніх  в Україні» 
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Видання  здійснюється в рамках програми 
«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» (Німеччина) 
 
 

Веб-сайт: http://www.stiftung.evz.de 
 
 
 

Виконавець випуску: 

ВСАД "ІТ-бабусі" 

 м.Одеса 

www. itbabushki.com.ua 
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