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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 
 

БЕРЕЗЕНЬ 2016 РІК 

 

Напередодні 8 Березня – чудового весняного свята – 

стежина знову привела до гімназії учасників проекту 

«Діти-черешенці». Ця зустріч пройшла під гаслом 

«Знай свій рідний край!» Організатори зустрічі за 

підтримки Всеукраїнської 

благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» в 

рамках програми «Місце зустрічі - Діалог» за фінансуванням 

німецького Фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» 

подарували людям поважного віку щасливі  та незабутні 

моменти життя. Діти-черешенці здійснили мандрівку до 

джерел нашої культури – с. Трипілля.Вони відвідали 

Київський обласний археологічний музей, який розташований на території дитинця 

давньоруськогоТреполя. 

«Так, я тут жив, отут я походив», — цими словами, викарбуваними на 

бронзовому рушнику, зустрів учасників проекту музей родового маєтку великого 

поета Андрія Малишка. Надзвичайно трепетно було учасникам проекту переступати 

поріг того будинку, де зростав відомий автор українських пісень та поезій. 

Вистава «Циганський барон» Й. Штрауса та ретроспективна виставка «Марія 

Примаченко. Неосяжне» вразила усіх до глибини душі. 

Ось так  два дні зустрічі пройшли на одному подиху,  а Гуманітарна гімназія 

«Гармонія»  знову буде чекати своїх черешенців  уже в травні.  
Світлана Мінаєва, 

 учитель української мови та літератури 

Гуманітарної гімназії «Гармонія»,  

Організатор зустрічей учасників 

проекту «Діти-черешенці». 

<minaevasw@ukr.net 

 
 

Волонтери 

відділення 

Всеукраїнської 

благодійної 

організації «Турбота про літніх в Україні» в 

Глухові та цільова группа проекту дуже 

вболівають за своїх земляків – воїнів АТО, 

тому що все пов'язане з війною болить їм і 

зараз. Чим допомогти? Вирішили прийняти 

участь у ярмарку,наробили поробок з солоного 

Ота стежина в ріднім 

краї — одним одна 

коло воріт 

 

«Бабусі на старт!» 

 



тіста, виготовили серветки та сувеніри, продали квасолю та овочі. На зароблені 

кошти  закупили тканину для трусів та нитки для  шкарпеток. А ще  зібрали та 

відправили до Харкова картоплю та овочі 

для сухих борщів. Такі будні  в учасників 

проекту. 

А свята - в літературному кафе 

«Душевна розмова» ( засноване  в 

районній бібліотеці для людей похилого 

віку Ніною Шубніковою).  Вже 

традиційно зустрічі в цьому кафе 

проводить талановита журналістка Ніна 

Родинська. В перші роки війни загинули її 

батьки, тяжке  воєнне дитинство, 

повоєнні роки навчання загартували мужню жінку і в свої за 80 вона приклад 

жіночості та краси.  До 8 березня Ніна Іванівна провела конкурс «Бабусі на старт!». 

За фінансової підтримки фонду «Пам!ять.Відповідальність.Майбутнє.» (Німеччина) 

всіх  присутніх пригостили солодощами та чаєм.   

Тамара Александренко, 

керівник проекту «Активізація жертв нацизму 

та людей старечого і похилого віку інших категорій 

шляхом участі в заходах соціального спрямування 

та здорового способу життя». м.Глухів /Glukhiv-tlu@i.ua/ 

 

 

 

В межах проекту «Сприяння обізнаності родин про 

догляд за людьми, які постраждали від нацизму, а тепер 

досягли літнього віку з ознаками деменції» Київським 

відділенням волонтерів Всеукраїнської благодійної 

організації «Турбота про літніх в Україні» Дніпровського 

району м. Києва при Територіальному центрі соціального обслуговування була 

організована екскурсія до Переяслава-Хмельницького. 

До подорожі були запрошені родичі цільової групи проекту, соціальні 

працівники та волонтери. 

Під час екскурсії група відвідала Музей народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини, де ознайомилися з народною культурою, архітектурою 

та творчістю, звичаями та обрядами українців Середньої Наддніпрянщини. 

Екскурсія подарувала всім приємні спогади та гарні емоції, надихнула на 

подальшу волонтерську діяльність.  
 

Людмила Шмульова, 

керівник відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні» 

в м. Києві. <kiev-tlu1@i.ua> 

 

 

 

Незабутня подорож 

до Переяслава-

Хмельницького 
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Волонтери відділення 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 ознаами 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 - «Носки для бійців». 
Таїсія  Войцеховська, 

керівник відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні» в м Житомир 

 <zhitomir-tlu@i.ua>, 

 

 

 

17 березня 2016 року учасники Клубу людей 
похилого віку «Надвечір» знову зібралися стінах 

БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» на зустріч в 

місцях спілкування. Відзначення Дня народження 

Тараса Шевченка стала головною тематикою цієї 

зустрічі. 

Тарас Шевченко жив у зовсім іншу епоху,але зміст його творів насичений не 

меншим трагізмом, який довелося пережити нашому народові у роки Великої 

Вітчизняної війни. Душевний біль за наругу над 

собою та своїми побратимами, непокора будь-

якому загарбникові властиві для українського 

народу впродовж всього його існування. Це і 

сьогодні об'єднує нас, дає стимулу та завзяття у 

боротьбі з нинішніми труднощами. 

До участі в святкуванні долучилися учні 

Крихівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

«Ми радіємо, що можемо разом з молоддю 

вшановувати пам'ять Кобзаря. Тільки так ми 

допоможемо підростаючому поколінню вирости великими патріотами своєї рідної 

землі. Навчимо їх не допуститися помилок минулого, щоб не було більше кривди і 

Проект "Сприяння обізнаності 

родин про догляд за людьми які 

постраждали від нацизму, а 

тепер сягнули старечого віку з 

ознаками деменції" 

«І мене в сім’ї великій, 

сім’ї вольній новій…» 



ненависті, але панувала любов до ближнього, а його особі - до Бога, який завжди 

чекає на нас, на наше милосердя, щоб врятувати від зла». 

Захід відбувся в рамках 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 цільової групи 

вдома» за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. 

Майбутнє». 
Олег Дмитрук, Микола Мазурик, 

м. Івано-Франківськ, 

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

 

 

 

2 березня 2016 року у місті Вінниця на 

базі Вінницького будинку-інтернату 

геріатричного профілю відбулося 

засідання колегії Департаменту 

соціальної та молодіжної політики 

Вінницької облдержадміністрації «Про 

підсумки роботи галузі за 2015 рік та 

перспективи розвитку у 2016 році.» Учасниками були 

директори будинків-інтернатів, директори територіальних 

центрів надання соціальних послуг, директор центру 

реінтеграції бездомних громадян, директор інформаційно-

аналітичного центру,. 

Директор «Територіального центру соціального 

обслуговування Барського району» -Тетяна Лущинська звернула увагу на мету 

проекту - активізувати діалог поколінь в сільській місцевості Барського району через 

створення виїзних кінотеатру та фотовиставки з життя літніх людей, через створення 

студентами та школярами театрів життєвих історій, за фінансової підтримки 

Німецького Федерального Фонду «Відповідальність. Пам'ять. Майбутнє». 

Хоча проект працює 6 місяців, але про заходи та результати можна розповідати 

багато. Це і зібрання-чаювання малорухливих літніх людей у чиїйсь хаті в 20 селах 

Барського району, організація виїзних кінопоказів, зібрання життєвих історій для 

створення сценарію театралізованих показів, екскурсія до села Буша Ямпільського 

району, тренінги для соціальних робітників, фотографії для учасників всіх зустрічей. 

Оксана Бас, 

координатор проекту «Хоча літа і сивина - та жити хочемо сповна» 

«Територіальний центр соціального обслуговування Барського району». 

<tremlmaria@ukr.net 
 

 

 

 

 

 

Презентація результатів реалізації 

проекту «Хоча літа і сивина - та жити 

хочемо сповна» на колегії 

Департаменту соціальної та 

молодіжної політики Вінницької 

облдержадміністрації. 

 

http://www.caritas.if.ua/
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В рамках проекту «Врятувати від забуття», 
фінансованого німецьким фондом «Пам'ять. 
Відповідальність. Майбутнє» заплановано та 
проводиться ряд тренінгів 
з волонтерами та членами 
сімей, опікунами 

представників цільової групи. Перший такий тренінг 
«Деменція: як жити тим, хто поряд» у партнерстві з 
Охтирською раз членами сімей та опікунами, соціальними 
працівниками, які опікуються старенькими відбувся 
нещодавно. Хвилювалися як тренер, так і організатори, як 
сприйметься така форма роботи саме серед учасників тренінгу. Адже переважна 
частина учасників люди досить поважного віку, які не звикли до такої роботи. Але 
хвилювання були даремними. Майже всі сприйняли таку форму роботи досить 
позитивно. Всі активно включилися в роботу, хоча прості завдання були для них 
досить складними. 

Постійне спілкування з маломобільними, а то і зовсім немобільними далося 
взнаки. Позитивна атмосфера, гарне володіння різними прийомами проведення 
тренінгу дозволили учасникам отримати не тільки насолоду від спілкування, а і 
підвищити свою самооцінку, переглянути власні погляди на проблеми. Одна з 
учасниць відверто зізналась, що «як добре, що ви нас витягли з отої сірої буденності. 
Ми тепер по іншому будемо дивитися на проблеми і на спілкування з нашими 
підопічними і будемо чекати на наступну зустріч». 

О.М. Андоленко, 
керівник проекту «Врятувати від забуття» ОРГО «Ініціативи розвитку», 

м. Охтирка, Сумської області, оland65@теtа.иа 
 

 
  
 

«Хвилею пройшлись по Україні святкування 

Шевченківських днів: з Кобзарем в душі й зі 

словами Великого Пророка на устах. 

Вшанувати Його пам'ять зібралися усі 

свідомі громадяни країни. Так, до концерту, що 

відбувся 09.03. у районному 

Богородчанському палаці 

культури, а також на захід 

організований працівниками Богородчанського терцентру -10.03. 

прийшли люди похилого віку, учасники проекту. 

Пройшлись сторінками біографії Кобзаря, занурились у його 

думки і розчинились у душі, що вилилась словами на папір. 

Поважні гості неабияк пройнялися заходом. Коли лунав «Заповіт» - 

усі стоячи підспівували. 

Паливода Ярослав читав вірші Тараса Григоровича Шевченка, болісно і чуттєво 

переповідав твори Кобзаря, пропускаючи весь зміст крізь власну душу. Читаючи 

вірші поета, - Паливода Ярослав переплітав їх із сучасністю, підкреслював 

актуальність написаного колись у сьогоденні. А його дружина - Паливода Катерина 

написала вірш присвячений Савченко Надії, українській льотчиці, героїні України, 

яка є бранкою Кремля. Присутні, слухаючи не могли втримати сліз. 

Допомогти тим хто 

поряд. 

 

«І мене в сім’ї великій,  

сім’ї вольній, новій, 

не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом » 
Т.Г.Шевченко 



Також, активних учасників заходів, що відбуваються за підтримки Німецького 

фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» було нагороджено Грамотами і 

Подяками. 

Слід згадати, що у березні працівники терцентру також привітали із Днем 

народження остарбайтера, жертв нацистської окупації та народженого в Німеччині, 

влаштувавши для них зустріч теплого спілкування. 
 

Іван Петрович Казюка, 

 смт. Богородчани 

 bogorda.if.gov.ua 

bogor.tz@ukr.net 

 

 
 

 
 

Є у житті той час, коли край важливо проявити 
піклування, підтримати літню людину і надати 
можливість відчувати себе не зайвою . А коли йде 
мова про тих літніх, чиє дитинство було окрадене 
війною, тим більш це важливо, як для самої 
людини, так і для її родини, суспільства. Якщо в 
суспільстві це визнають і 
створюють умови для 

гармонійної, доглянутою старості, то це вже крок на 
покращення змін і впевненості в тому, що і в старечому віці час 
може минати із задоволенням , цікаво і корисно для здоров'я і 
покращенні якості життя. Цим і займається тривалий час 
Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні». Завжди цікаво 
проходять зустрічі літніх жертв нацизму у відділенні ВБО « Турбота про літніх в 
Україні» в місті Миколаєві, в яких приймають участь не тільки літні волонтери , а й 
молодь . 

Миколаївське відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про 
літніх в Україні» з вересня 2015 року виконує проект за фінансовою підтримкою 
Німецького Фонду «Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє» в рамках програми «Місце 
зустрічі-Діалог» в Україні - «Активація жертв нацизму та людей старечого і похилого 
віку інших категорій шляхом участі в міроприємствах соціальної направленості і 
ЗОЖ» . В рамках цього проекту проводяться зустрічі, які направлено на здоровий 
спосіб життя. В нашому відділенні із задоволенням відвідують заняття із йоги. школи 
здорового способу життя, арт-терапії. Наприкінці занять традиційне чаювання. 

 

Володка Н.А., 

керівник відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні» в м. Миколаїв 

<nikovolunteers@mail.ru> 

 

 

 

 

 

 

 

Проект : «Активація жертв 
нацизму та людей старечого 
і похилого віку інших 
категорій шляхом участі в 
міроприємствах соціальної 
направленості і ЗОЖ» 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1787921747/?cto=GDpAPAYRM23bIR48QRUbfYmbxZabosDDkoeMmMOgpHe5nrWjX6DTcQ%3D%3D


 

Хто не любить весну? Коли все навкруг оживає, після 

зимових холодів і негод настає пробудження в природі, 

просвітління в душі, нездоланний потяг до життя і 

праці і всіх осіняє весняний дух… І наша уява створює 

поетичний образ дівчини-весни з вінком квітів на голові. Коли прекрасна половина 

людства – хранителі домашнього вогнища, ніжності і краси, кохані, лагідні і 

привабливі чекають вітань. 

В один із таких днів учасники проекту «Соціалізація та реінтеграція жертв 

націонал-соціалізму на базі діяльності центру «Довіра», що діє у ВОБФ «Карітас-

Волинь» за підтримки німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє», 

відклавши домашні справи, забувши негаразди і проблеми, відвідали свято весни, яке 

їм організували працівники проекту. Вони віддали присутнім жінкам частину 

належної вдячності і поваги за їхню красу, 

ніжність, доброту і щиросердну чуйність. 

Низько вклонилися за те, що протягом 

усього життя оточують близьких людей 

любов’ю й увагою, діляться своїм теплом. 

         Це свято по вінця було наповнене 

весняним сонячним теплом та душевними і 

найщирішими вітаннями учнів шкіл міста 

Нововолинська, які своїми запальними 

танцями і піснями прикрасили свято і від 

усієї душі побажали присутнім любові, 

добра, успіхів і здоров’я.  

         А місцевий поет, учасник даного проекту, Іван Федорович Пона подарував 

прекрасній половині людства вірш і закликав цінувати жінок, як першопочаток 

людства. 

          За традицією зустріч закінчилося приємним спілкуванням за святковим 

солодким столом.  

Карпенюк Тетяна, Сєргєєва Віта 

у ВОБФ «Карітас-Волинь» м. Нововолинськ  

caritas_volyn@yahoo.com 

 
Цього року весна прийшла до нас сходинками чорних 

та білих клавіш. Музична вітальня ВСАД "ІТ-бабусі" 

запросила учасників програми "Золота осінь людей 

поважного віку", що реалізується в Одесі у рамках 

проекту "Місце зустрічі - діалог" за підтримки фонду "Память. Відповідальність. 

Майбутнє" на свято фортепіанної музики, що відбулося у 

Музеї родини Реріхів. На зустріч прийшли не лише літні 

люди, які пережили Другу світову війну, але й молодь - 

волонтери Одеського базового медичного училища. Професор 

кафедри спеціального фортепіано ОНМА Анатолій Кардашов 

неспішною розповіддю про кожного з композиторів, твори 

якого виконувались, обережно привідчинив завісу в світ Прекрасного. Заслужений 

Свято Весни 

 

Музика об’єднує 

покоління 

 



діяч культури України, професор кафедри спеціального фортепіано ОНМА ім. А. 

Нежданової Тетяна Шевченко, з властивою саме їй сміливістю  заповнювала красою 

музики серця усіх присутніх.   

Наші зустрічі в рамках проекту "Місце зустрічі - діалог" - це чудова можливість 

для людей поважного віку стати більш активними членами суспільства. Тут вона 

спілкуються з молоддю, з однолітками, дізнаються чимало нового, отримують нові 

враження, визнання та повагу - адже саме для них створюютья свята, звучить  

прекрасна музика, - вважає пенсіонерка Тамара Криницька. 

    Після закінчення зустрічі усіх учасниць програми, жінок поважного віку привітали 

з Жіночим святом студенти-медики. Усіх учасниць програми частували солодощами. 
 

Ольга Філіппова, 

координатор програми "Золота осінь людей поважного віку", 

ВСАД "ІТ-бабусі", м. Одеса. 

  

 Відділенням Всеукраїнської благодійної організації 

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

тренінг для волонтерів на тему: «Психофізична 

активність людей поважного віку». Тренінг провів 

доктор біологічних наук, професор, директор науково-дослідного інституту фізіології 

ім.Михайла Босого Черкаського Національного Університету ім.Б.Хмельницького, 

Заслужений діяч науки і техніки України Лизогуб Володимир Сергійович. 

 Мета тренінгу: Ознайомити людей похилого віку з 

комплексом  доступних психофізичних вправ, які сприятимуть 

покращенню фізичного стану літніх людей, підвищать резерви 

організму, нададуть можливість бути потрібними  нашому 

суспільству. 

Володимир Сергійович познайомив  присутніх з чотирма блоками 

психофізичних вправ – вправ, в яких психіка супроводжує  фізичний рух. 

Психофізичні  вправи допомагають регулювати артеріальний тиск, розширюють 

кровоносні судини і мережу капілярів, покращують пам'ять.  Вправи носового 

дихання  виконуються навіть після інсульту, лікують безсоння. 

 Учасники тренінгу з задоволенням виконували вправи. Вони були досить 

доступними, виконувались сидячи на стільцях. Присутні також почули про користь 

музики, танців, співу. Особливо для літніх корисні вальс та аргентинське танго, в 

яких є ритм. 

Тренінг дав значні позитивні результати. Учасники тренінгу  стали краще себе 

почувати, стали більш бадьорими, з’явилося бажання більше займатися фізичною 

культурою. 

Тренінг проведено 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». 

 
Бугеря Тетяна Анатоліївна, 

виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах  

 

Тренінг для 

волонтерів 



Именно такими  эпитетами в своем послании  

чествовал наших женщин в день 8-го марта почти 90-то 

летний ветеран Попов Иван Николаевич. 

Дружественная обстановка встреч в 

Причерноморском Клубе «Память» многих  

побуждает к открытиям своих творческих 

способностей - на  встрече воспроизвела свои 

поэтические творения Светлана Матвеева.  

Теплые поздравления наши прекрасне 

женщины принимали не только от 

присутствующих в Клубе мужчин и 

школьных самодеятельных артистов, но и в 

режиме он-лайн непосредственно из Киева - 

от заместителя председателя Украинского 

союза узников - жертв нацизма Бориса 

Костинского, а также от ВБО "Турбота про 

літніх в Україні». Теплые слова поздравлений и в приветственном слове советника 

Министерства социальной политики Украины в Одесской области Татьяны 

Дементьевой.  Это и есть исполнение той благородной миссии, которую 

поддерживает немецкий федеральный фонд EVZ и координатор проекта 

«Местовстречи - диалог» в Киеве. 

Учасников праздничной встречи 

доставили домой специально 

подготовленном транспорте.  

Не были забыты и те женщины 

нашого Клуба, которые по состоянию 

здоровья не когут принимать участия в 

общих праздниках. Их на дому 

поздравили наши активисты и волонтеры, 

принося ощущение праздника, теплые 

слова и скромные подарки.  

 

 

Мария Сергачева, 
организатор кружковой работы и культурно-массовых мероприятий 

проекта Причерноморский клуб «Память», г. Одесса. 

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

 

 

 

 

 

 

Ангелы чистоты и 

богини уюта! 



 

Ці публікації не відображають думку Фонду EVZ  або організатора програми, 

відповідальність за зміст несе автор. 

 
 

 

 

 

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: 

Відділення Всеукраїнської  благодійної  організації 

«Турбота про літніх  в Україні» в місті Глухів 

Адреса: м.Глухів, Сумська область 41400, вул.Інститутська,3 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 
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