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Часто люди літнього віку 

залишаються поза увагою 

суспільства. На їхній життєвий 

шлях випали тяжкі 

випробовування: війна, голод, 

післявоєнна відбудова народного 

господарства.  

Не завжди доля була 

прихильна до них. Після виходу на заслужений відпочинок вони могли б більше 

уваги приділити для себе. Але незначна пенсія дозволяє тільки витрати на саме 

необхідне. Тож безкоштовна подорож до селища Котельва не тільки нагадала 

воєнне дитинство майже 50  учасникам заходу, а й дозволила відволіктися від 

домашніх проблем. Така поїздка стала можливою завдяки реалізації проекту 

«Врятувати від забуття», фінансованого німецьким фондом «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє.».  Ось уже втретє члени цільової категорії, а це 

жертви націонал-соціалізму,  мають можливість взяти участь в реалізації 

проектів, які направлені на покращення їхнього життя. Цьогорічний проект 

виконується Охтирською районною громадською організацією «Ініціативи 

розвитку» в партнерстві з районною радою ветеранів та Охтирською районною 

центральною бібліотекою. Вже здійснено ряд заходів, які направлені на 

передачу життєвого досвіду молодшому поколінню, а також визнанню 

суспільством. Чергова поїдка до сусіднього населеного пункту в черговий раз 

довела, що ці люди молоді душею і мають ще неабиякий позитивний заряд 

енергії. Одним із пунктів програми екскурсії було відвідування музею 

С.А.Ковпака, яке співпало з Міжнародним днем музеїв. Цікава розповідь 

екскурсовода Кулініч К.І. не залишила нікого байдужим, а відвідування 

Більського городища нагадало про наше минуле. Змістовна екскурсія  

завершилася варінням смачної каші та українськими піснями у виконанні самих 

учасників. 

 

Керівник проекту «Врятувати від забуття»  

О.М.    Андоленко, м.Охтирка, Сумської області 
 

 

 

Подорож за позитивом 
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До Музею газети Чорноморські новини" 

напередодні Свята Перемоги завітало чимало 

ветеранів - тих, кому довелося пережити 

буремні роки Другої світової війни.  
 

        Практично кожен із гостей мав власну історію, пов’язану з війною. Хтось 

із них втратив під час війни 

батьків, комусь довелося ховатися 

в катакомбах поблизу окупованої 

Одеси, були й такі, що побували у 

концтаборах, гетто чи  були 

примусово вивезені у Німеччину. 

Але на свято вирішили не 

сумувати і власними силами 

зробили чудовий маленький 

самодіяльний концерт.  Серед 

старовинних газет та фотознімків, 

безцінних експонатів Музею 

"Чорноморки", присутні з 

цікавістю слухали про майже сторічну історію газети, яка в часи Другої 

Світової війни вела боротьбу з ворогом, за що й була нагороджена бойовим 

орденом. А згодом заходилися співати. Автор-виконавець Володимир 

Черевченко співав авторські пісні про війну,  пісенну естафету підхопила 

Ванесса Пилюшенко, яка чудовим ліричним голосом виконувала народні 

українські пісні. Присутні підспівували дівчині із задоволенням. Учасниця 

війни  Галина Гоменюк бере активну участь у  зустрічах "Клубу друзів".  Вона з 

артистизмом та юначим запалом  розповідала гумореску Остапа Вишні 

"Зенітка", жодного разу не помилилася не запнулася, що  важко було повірити в 

те, що артистці недовго лишилося до девяноста років.  Потім виступав учасник 

війни Євген Карпов, який виконував для присутніх усіма любимі пісні воєнних 

років. Ніхто не буде заперечувати, що жінка з гітарою - це прекрасно. Римма 

Олексіївна Литвин - медсестра за фахом, але сама пише та виконує чудові 

гумористичні пісні. Раніше її можна було почути на багатьох концертах, але 

останні півроку вона не виходила з дому. Тож ця зустріч з друзями стала і для 

неї, і для глядачів великою радістю, оскільки пісні Римми Литвин вселяють 

надію і викликають світлі, радісні почуття. Оскільки у залі були, переважно, 

жінки, усім було приємно, що 85-річний Давид Стуржа присвятив свої душевні 

пісні саме прекрасній половині людства. У юності під час Другої світової 

Давиду довелося пережити жахи війни у гетто, але він лишився щирою, 

шляхетною, творчою людиною, життя якої сповнене любові. Саме на цій ноті - 

любові до жінки, любові до життя завершився святковий концерт, присвячений 

Перемозі. Зустріч ветеранів у Музеї Чорноморки відбулася в рамках програми 

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

Майбутнє."  

Пісні Перемоги  лунали 

у Музеї "Чорноморки" 
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Ольга ФІЛІППОВА, координатор програми  

"Золота осінь людей похилого віку",  

що виконується ВСАД "ІТ-бабусі", м.Одеса. 
 

 

 

10 мая 2016 года в клубе Моадон Одесского 

Благотворительного Фонда  «Хесед Шаарей 

Цион» состоялся вечер, посвященный 

всенародному празднику — Дню Победы.  

        Это мероприятие проходило для участников проекта «Связь поколений»  в 

рамках проекта «Место встречи – диалог» при поддержке фонда «Память. 

Ответственность. Будующее» 

 Открыла вечер заслуженный работник культуры Украины Анна Розен: « Мы  

сегодня объединены чувством особой приподнятости, взволнованности, ведь 

мы радуемся великому и светлому празднику — 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне». 

Первыми поздравили собравшихся юные артисты из Центра раннего 

развития “Мазл Тов“ Международного еврейского общинного центра 

“Мигдаль“, которым руководит Юлия Максимюк.  “Дорогие друзья, —сказала 

она, — наш приход к вам стал уже традиционным.  Дети долго готовились к 

этому концерту.  Я думаю, многим из вас во время войны было столько лет, 

сколько этим малышам... Мы желаем вам мира, добра, здоровья!”   

Ребята-дошкольники 

прочли стихи, посвященные 

Победе, исполнили хорошо 

знакомые старшему 

поколению песни: “Любимый 

город“, “Вечер на рейде“... 

После выступления они 

преподнесли зрителям 

благоухающие ветки сирени. 

Концерт открыла Инна 

Лейзерович стихотворением, 

написанным до начала не 

только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны, потому что “великая русская 

поэтесса Марина Цветаева уже тогда предчувствовала все ужасы фашизма”. 

Стихотворение “О, слезы на глазах!“ из цикла “Стихи к Чехии“ она написала 

весной 1939 года...  Стихи Анны Ахматовой, Давида Самойлова, Андрея 

Вознесенского, одесских поэтов-фронтовиков Измаила Гордона и Игоря 

Неверова донесли до нас “живое дыхание войны“...  

...Это же происходит, когда звучат военные песни. У каждого из нас есть 

среди них наиболее близкие... Они “рассказывают“ о событиях трагических, в 

той или иной степени коснувшихся каждой семьи, и напоминание о них 

вызывает душевную боль...  

 

Песни печали и радости 
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Прозвучавшие песни — это хроника войны, в них запечатлелись “горечь 

поражений и радость побед“. По этому принципу была составлена и программа 

концерта, в которую вошли песни “Прощайте, скалистые горы“, “Землянка“, 

“Давай закурим!“, “Смуглянка“, “Темная ночь“, “Враги сожгли родную хату“, 

“Майскими  короткими ночами“ и другие. Две песни написаны одесским 

композитором Валентиной Ульяш — на слова Михаила Матусовского и 

Владимира Бондарчука. Последняя — “Победа”, была исполнена всеми 

участниками концерта.  

В этом вечере приняли участие   солисты студии “Одесские дворики”и хора 

еврейской песни “Файерлех”  И. Александровская, И. Жеребкер, О. Девак, Н. 

Михайлуца, А. Шеваленко, Я. Фукс. Партию фортепиано исполнила Анна 

Розен. 

                                                                                    

Руководитель рабочей группы проекта «Связь поколений» 

Одесского БФ «Хесед Шаарей Цион» 

Верведа Ирина 
 

 

Празднование Пасхи - одна из 

главных традиций многих народов мира. В 

Украине этот день отмечают с особой 

радостью, так как эта традиция имеет 

глубокие корни.  
Далеко не всем нашим пожилым бывшим узникам и остарбайтерам  

состояние здоровья позволяет принять участие в городских мероприятиях, 

поэтому мы провели праздничную встречу посвященную Дню Пасхи в 

Причерноморском клубе «Память».  

С приподнятым праздничным настроением члены клуба и гости делились 

своими воспоминаниями о светлом празднике, традициях и связанным с ним 

событиях, что были в их жизни.  

Анна Блинова рассказывала, что в ее детстве были на празднике 

различные игры. Например, самым популярным было играть в «битки». Дети 

старались разбить пасхальное яйцо один другому. Чье яйцо разбивалось тот 

отдавал яйцо тому, у кого оно не разбилось. Еще Анна вспоминала, что 

обычная пресная лепешка в голодные военные годы уже считалась Пасхальным 

куличом, а о конфетах даже никто и не мечтал. Но, все же, ощущение 

праздника создавали взрослые: одевались в чистые одежды и старались детям 

сделать маленькие подарки - кому яйцо, кому кусочек сахара, кому просто 

кусочек лепешки, а иногда и картофель был за лакомство. 

Игорь Радичев поделился детскими воспоминаниями об этом празднике 

со слезами на глазах. Он рассказал, что находясь в концлагере Равенсбрюк, 

совсем еще ребенком, запомнил совершенно необычный рассвет, солнечный, 

светлый и яркое голубое небо. Старшие дети в бараке говорили, что сегодня 

Светлое Пасхальное Воскресенье и если небо чистое и светлое, значит, все 

будет хорошо! Пару картофелин, которые достались ему в этот день, казались 

самым лучшим лакомством. 

Светлый праздник Пасхи в 

Причерноморском клубе 

«Память» 
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Адиба Аити вспоминала, что ее отец был мусульманским 

священнослужителем, но праздник Пасхи отмечали дружно все вместе, 

независимо от вероисповедания. Она помнит, что отец говорил добрые слова, 

люди поздравляли друг друга, у всех были радостные лица и ощущалось какое 

- то общее единство. Она хорошо помнит, что это ощущение мира и добра 

помогало ей пережить тяжелые годы неволи.  

Леонид Готовский рассказывал о Библейских традициях, об истории 

самого праздника, о том, как в сложных ситуациях вера в добро помогает 

справиться с невзгодами не только верующим людям, но и каждому, у кого 

есть в душе вера в лучшее.  

Председатель Ассоциации “Ренессанс Одессы» Николай Овчаренко 

поздравил участников встречи с праздником и рассказал как праздновали этот 

день во время оккупации Одессы румынскими войсками и после окончания 

войны.  

Давний друг клуба «Память» 

Юрий Черножук, преподаватель 

философии Педагогического 

университета, исполнял свои 

авторские песни под гитару. Звучали, 

полюбившиеся нашим седым 

ветеранам, легкие жизненные песни о 

любви и высоких чувствах времен их 

молодости. 

Внимательное отношение, 

теплая улыбка делает порой чудеса. 

Вот и сейчас, глядя в пожилые лица, 

было видно, что приподнятое настроение и задушевные беседы оказывают 

поистине волшебное воздействие и делает их моложе. Каждая такая встреча, 

проводимая в клубе «Память» при поддержке немецкого фонда EVZ по 

программе «Место встречи: диалог»”, убедительно показывает насколько 

необходимо людям, пережившим тяжелые испытания в детстве на чужбине, 

любовь, забота и дружественная поддержка.  

Традиционное праздничное чаепитие подходило к завершению, но 

расходиться не торопились, продолжали петь песни «про Одессу», вспоминали 

интересные истории.  На прощанье, члены клуба «Память», с улыбками и 

благодарностью тепло говорили нам « До новой встречи!».  

Социальный работник проекта   

Причерноморский клуб «Память»  

Витана Овчаренко 

г. Одесса http://avro.org.ua 

 

Вот наконец наступил долгожданный май- 

месяц запланированной экскурсии по 

проекту «Улучшение качества жизни 

пожилых людей г. Орджоникидзе(Покров).  

 

По волнам Днепра вокруг 

Хортицы  
 

http://avro.org.ua/
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        В прошлом году мы исследовали сухопутную территорию историко-

культурного комплекса "Запорожская Сечь" на острове Хортица ,а в этом году 

решили  увидеть с борта теплохода достопримечательности  острова с самых 

интересных ракурсов, побывать в удивительных мест  ах, куда может доставить 

только теплоход.  

        30 мая представители двух поколений, которые за время реализации 

проекта сдружились и стали почти как одна семья, отправились в увлекательное 

путешествие из привычного места в другой мир - мир природы, зелени и 

чистого воздуха.  

О, сколько восторга и положительных эмоций пережили наши узники и 

волонтеры проекта! Чудесный солнечный день, комфортабельный автобус, 

затем обед в уютном кафе и, наконец, шикарный белый теплоход с музыкой.  

        «Созерцание воды успокаивает и способствует расслаблению, быстрому 

восстановлению нормального кровообращения в организме человека..»- 

рассказала нам о пользе прогулки  Шевченко Алла Васильевна, малолетний 

узник, врач с многолетним опытом работы. Мы чувствовали себя на маленьком 

движущемся островке посреди воды, и от этого ощущение нашего единства 

было еще сильнее. Все участники экскурсии-и пожилые, и молодежь  

одинаково счастливо улыбались. Скифские курганы, живописные балки и 

уникальные скальные образования, лесистые холмы и заповедные хортицкие 

плавни; Острова Байды, Разстебин, Корнетовские; легендарная плотина 

ДнепроГЭСа; изящные мосты Преображенского и строящийся новый мост 

через Днепр никого не оставили равнодушными. 

Наше путешествие было 

познавательным-  мы прослушали 

увлекательный рассказ  компетентного 

экскурсовода на тему: основание 

Александровской крепости и развитие г. 

Запорожья, история расцвета и гибели 

Запорожского казачества, а также 

археология, природа о.Хортица, 

строительство Днепрогэса и много 

другой интересной информации. 

         Думаю, всем нам надолго 

запомнилась изумительная картина великой реки  Днепр и живописных 

берегов. Все участники сердечно благодарят Немецкий Федерального Фонда 

«Память. Ответственность. Будущее.» за то, что эта экскурсия состоялась. 

«Покращення якості життя літніх людей в м.Орджонікідзе» 

                            соцпрацівник  Людецай О.М. 

ogbo-viktoria@i.ua      
                                                             

 У Гуманітарній гімназії «Гармонія» до 

Дня Перемоги зібралися на зустріч 

учасники проекту «Діти-черешенці» за 

підтримки Всеукраїнської благодійної 

 

По волнам Днепра вокруг 

Хортицы  
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організації «Турбота про літніх в Україні» в рамках програми «Місце 

зустрічі - Діалог» за фінансуванням німецького Фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє».  

Вони побували на 

загальногімназійному уроці пам'яті 

«Тут вічний не вогонь – тут пам'ять 

вічна». Гімназисти розпочали урок 

поезією фронтових років. Було 

помітно, який гіркий нестерпний біль 

відчули дитячі серця, адже і в читців, 

і в присутніх часто бриніли на очах 

сльози. Після прочитання поезії учні 

запалили Свічку Пам'яті та 

вшанували загиблих героїв хвилиною 

мовчання. 
        До гімназистів звернулася Пієвська І.Л., керівник проекту «Пересувна 

виставка художніх робіт людей, які постраждали від нацизму та тоталітаризму» 

й запропонувала долучитися до конкурсу малюнків «Війна і мир очима дітей». 

       Учитель історії О.Ю.Сорокін на прикладі двох подій показав, навіщо 

людству потрібно вивчати історію. Згадавши, що більшість мешканців Варшави 

залишилися байдужими до трагедії євреїв, ув'язнених у гетто, і не підтримали 

їхнього антинацистського повстання, доповідач спинився і на факті самотності 

польського Варшавського повстання. Під час розповіді демонструвалися 

історичні світлини та надавався коментар щодо умов життя в гетто, різного 

ставлення людей до трагедії іншого. Крім того, занурення в історичний 

контекст стало додатковим стимулом для гімназистів взяти участь у конкурсі 

малюнків, присвячених темі війни і миру. 

      У залі відчувались воєнно-патріотичний дух, емоції та переживання, які 

потім лягли в основу малюнків учнів. Зі сцени прозвучали й пісні воєнних 

сорокових років у форматі караоке. 

       Продовжила пісенний марафон С.Маховська, заступник директора з 

гуманітарних питань, учитель історії, яка запросила учасників проекту та 

гімназистів на свій творчий вечір «З піснею у серці». Шквал бурхливих 

оплесків отримала після виступу Світлана Леонідівна на свою адресу. 

       Не менш насиченою була й друга половина дня. Діти-черешенці разом з 

учнями поклали квіти до Вічного вогню та могили Невідомого Солдата, а потім 

відвідали національний музей «Меморіал пам'яті жертв голодомору в Україні». 

Меморіал справив на учасників проекту та учнів величезне враження, бо 

демонструє жорстокість і геноцид комуністичного режиму. Не можна було 

слухати розповідь екскурсовода без сліз. Бринить Дзвін пам'яті над схилами 

Дніпра. Горять свічки... Які не були баталії і політичні акценти сьогодення, сухі 

переліки померлих із книг-мартирологів і цинічно-практичні цитати вождів 

більшовизму говорять нам страшну правду. І її ми не маємо права забувати. 
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С. Мінаєва, організатор зустрічей 

 проекту «Діти-черешенці» 
 
 

        6 травня 2016 року учасників проекту 

«Активізація жертв нацизму та людей 

старечого і похилого віку інших категорій 

шляхом участі в заходах соціального 

спрямування та здорового способу життя» 

з Днем  пам’яті  та примирення , Днем Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні привітали студенти Черкаського музичного училища 

ім.С.С.Гулака –Артемовського.  

        В концертному залі училища студенти виступили з літературно –музичною 

композицією «Цих днів не змовкне слава»/ 

 Прозвучали    пісні воєнних років, сучасні пісні та вірші.    Студентам 

дістались найгучніші оплески. 

 Не залишились осторонь і волонтери. У виконанні Бобровник Катерини 

Григорівни прозвучав вірш «Це 

на світанку сталося колись». 

Кухарчик Ганна Миколаївна, 

Бобровник Катерина 

Григорівна, Головченко Надія 

Степанівна виконали пісню на 

слова Богачука «Радості 

сльози». 

 Ведучі зустрічі 

закликали, що пам'ять про 

війну повинна стати  новим поколінням пересторогою для її повторення у 

майбутньому. Потрібно не забувати слова: любов. турбота, піклування і надія. 

Символічно прозвучало у пісні, яку  виконала студентка Крайня Яна:   

  «…Хочу жити без війни, жити без війни. 

  Намалюєм світ  де ми разом будем жити без війни…» 

 18 травня 2016 року в Міжнародний день музеїв мобільні учасники 

проекту   мали можливість відвідати оригінальний захід – екскурсію-концерт 

«Музика в музеї», який відбувся в Черкаському обласному краєзнавчому музеї.  

 Учасники екскурсії побачили старовинні музичні інструменти: козобас, 

колісну ліру, волинку, цитри, свищики та найстаріший інструмент виставки - 

бандуру ХVІІ століття, а також уривок із вистави «Кайдашева сім'я» від 

Черкаського академічного музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченко; 

диво-звірів Черкаської майстрині Ольги Бердник. 

 Студенти Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського 

співали старовинні та сучасні авторські пісні, грали на бандурі, гітарі, скрипці, 

флейті, баяні та акордеоні. Звучали сопілка, клавішні гуслі, дримба, фортепіано 

фірми Шредер 1916 року.  

 Відвідувачі отримали велике задоволення від перегляду експонатів 

музею, які по-новому відкрилися в супроводі музики.  

 

Зустрічі в травні 
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 Заходи  проекту виконуються за програмою «Місце зустрічі – Діалог» в 

Україні Німецького Федерального Фонду «Пам'ять, Відповідальність, 

Майбутнє». 

 

   Виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах  

Тетяна Бугеря. 
 

         

        На Західній Волині на березі річки Стир 

знаходиться одне із найдивовижніших в 

Україні за своїми природними  

заповідниками місто Берестечко.  
        Люди тут почали селитися ще за часів бронзової епохи. Довкола 

Берестечка були густі великі ліси, в котрих особливо дуже багато росло 

берестів. Звідти і пішла назва міста. 

       У 1651 році тут 

відбулася найбільша за 

усю історію Визвольної 

війни битва між 

Військом Запорізьким 

під командуванням 

Богдана Хмельницького 

та союзними йому 

кримсько-татарським 

військом Ісляма ІІІ 

Герея з одного боку та 

Армією Речі Посполитої 

під командуванням Яна 

ІІ Казимира з іншого. 

       На місці бою створено Національний історико-меморіальний заповідник 

«Поле Берестецької битви», який відвідали підопічні 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». Екскурсія розпочалася з огляду 

унікальної дерев’яної Михайлівської церкви, побудованої ще у 1600 році і 

перевезеної до заповідника із сусіднього села. Згідно легенди, у ній молився 

напередодні Берестецької битви Богдан Хмельницький. Люди похилого віку у 

кількості 23 чоловік та 12 дітей-волонтерів (які постійно опікуються членами 

проекту) мали можливість помилуватися старовинним іконостасом, 

прикластися до чудотворної ікони Святої Варвари. Далі екскурсанти 

спустилися в одне із підземель, де у бічних нішах зберігаються черепа та кістки 

загиблих запорожців. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять козаків 

та селян-повстанців біля невеличкого іконостасу  Пізніше екскурсовод 

запросила відвідати приміщення музею, де з 1914 по 1958 рік знаходилися 

монастирські келії. Підопічні проекту мали змогу побачити скромну діараму 

Берестецької битви та інші артефакти: мортири, залишки мушкетів – стволи і 

 

Місцями козацької слави 
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замки, порохівниці, порох, пістолі, гаманці з кулями, самі кулі, чорнильниці, 

люльки, шкіряний кубок, шкіряні постоли та чоботи, шаблі та інші речі. 

Присутні з цікавістю слухали розповідь екскурсовода про події того часу.  

       Далі екскурсанти направилися до Георгіївського Собору, збудованого у 

пам'ять тих історичних подій, в підземеллях якого покояться останки загиблих 

козаків. Присутніх зачарувала унікальна трирівнева споруда, подібній якій 

немає ніде у світі. Фасад Собору являє собою іконостас під відкритим небом – 

місце масових молебень. При Соборі знаходиться Свято-Георгіївський 

чоловічий монастир.  

       Наступна зупинка – пам’ятник козакам і повстанцям. Екскурсанти 

вклонилися символу мужності й відданості батьківщини цілого народу. Адже 

Берестечко – це  місце, полите українською кров’ю. Його назву знає кожен 

патріот. 

       По дорозі додому подорожуючі зупинилися у лісі, де мали змогу відпочити, 

поділитися враженнями, насолодитися природою і подихати цілющим повітрям. 

      Карпенюк Тетяна, Сєргєєва Віта 

у ВОБФ «Карітас-Волинь»  

м. Нововолинськ  

caritas_volyn@yahoo.com 

 
 

Повільні кроки, тремтливі руки, 

слабкий зір і непевна пам'ять - це 

теперішнє літніх людей, а в минулому - 

важкі випробування...  

 

Проте в земній подорожі підопічних Івано-Франківського Карітасу є, на 

щастя, люди, які їх підтримують. 

 З початку осені в наш проект долучилися  волонтери-семінаристи, щоб 

втілити ідею допомоги людям. Протягом вересня-жовтня вони пройшли в 

Карітасі  ряд навчальних тренінгів, де здобули необхідні для соціального 

служіння знання та практичні навички догляду, що сформувало психологічну 

готовність до роботи з цільовою групою. 

Протягом 2015-2016 

навчального року  до 26 

студентів під керівництвом 

координатора волонтерів  

відвідували маломобільних та 

немобільних підопічних, 

надаючи різні послуги: від 

духовно-моральної підтримки - 

до доставки продуктів та засобів 

гігієни, від переміщення в візок 

- до прогулянки. Підопічні та їх 

родичі неодноразово дякували нам за волонтерів. 

За цей час волонтери не тільки принесли користь літнім людям та суспільству, 

 

Літніх людей підтримають 

волонтери Карітасу 
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але й змінилися самі. Назарій Шлапак про підсумки праці в Карітасі: «Бути 

волонтером - це відповідально і дуже приємно. Літні люди потребують нашої 

уваги та піклування. Допомагаючи їм в буденних справах, спілкуючись з ними, 

ми не даємо їм бути самотніми, даємо надію на краще». Михайло Іванців 

доповнює: «Я показав пані Євдокії, що її досвід дуже важливий для мене і 

суспільства». 

Проект «Покращення якості життя людей похилого віку-жертв 

тоталітарних режимів, залучення їх до активної участі в суспільному житті 

через Клуб людей похилого віку «Надвечір» в місті Івано-Франківську та селі 

Крихівці, надання практичної допомоги для ЦГ вдома» 

м. Івано-Франківськ 

Юлія Ковалець 

http://caritas.if.ua/ 

caritas-ivano-frankivsk@ukr.net 
 

 

Під таким гаслом в місті 

Новомосковськ пройшли травневі дні 

пам’яті про загиблих у Другій світовій 

війні. 

 

Уроки Пам’яті про 

загиблих у фашистській неволі 

провела керівник проекту 

«Територія милосердя» 

Коваленко Л.І. з учнями шостих 

класів     ЗОШ №6 та ЗОШ №15, 

колегіуму №11 м. 

Новомосковськ. 

Концерт Пам’яті про 

незабутні дні 1945 року 

подарували ветеранам студенти 

Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права.     А люди 

поважного віку схвильовано слухали пісні своєї молодості,                 зі сльозами 

на очах, з болем  у серці, адже і зараз гинуть на фронті їхні внуки. 

Дев’ятого травня урочисто лягли квіти до меморіалів пам’яті в місті,      а 

також на безіменних могилах кладовища. 

З 22  квітня по 22  червня в міському  історичному музеї експонується 

виставка «Наші долі – Вам застереження». Вона розповідає про долі 

невільників ІІІ рейху з м. Новомосковська. За  мовою сухих фактів – життя 

людей у концтаборах, гетто, таборах примусової праці.  Виставку відвідали 

студенти коледжів, учні шкіл міста. 

12 травня ветеранів вітала підшефна школа №17, з квітами і радісними 

обіймами. Учні добре знають членів активної групи проекту «Територія 

милосердя». Щороку в ці травневі дні в актовій залі школи проходила зустріч 4-

х поколінь: від учнів 7-8 класів до 90-річних бабусь і дідусів. Доброзичливість, 

 

Ніколи знову: 1941 - 1945 
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привітні обійми та усмішки, обмін квітами, розповідь     про життя, пісні та 

танці учнів, світкові поздоровлення, покладання квітів     на Алеї пам’яті, огляд 

нових композицій в шкільному музеї, розповіді екскурсоводів музею – така 

насичена програма заходів у НВК № 17. 

        Спілкування продовжилося за поминальним столом, адже цього року 

поминальні дні співпали з Днем Пам’яті про Другу світову війну. 

Заходи проходили за фінансової підтримки німецького федерального 

фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» EVZ, за що члени проекту щиро 

вдячні.   
 

                                                                                                                          

Проект  

«Територія милосердя» 

 Керівник проекту Коваленко Л.І., 

     м. Новомосковськ, 

ел. пошта: kovalenko-nov@3g. ua 
 

 

У рамках відзначення 71-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні, в Лубенському районі було 

проведено шефський десант, у якому 

взяли участь волонтери Полтавської 

обласної молодіжної громадської організації «Твій Світ» та працівники 

територіального центру соціального обслуговування районної державної 

адміністрації. Волонтерський «Десант пам’яті» відвідав вдома шановних 

ветеранів та привітав учасників бойових дій, жертв тоталітарних режимів.   

«Така адресна допомога дає можливість щиро та безпосередньо 

поспілкуватись із нашими дорогими підшефними, виховує повагу до наших 

ветеранів, вдячність за все, що вони зробили для сьогодення», - говорить 

організатор акції Олександр Чепур. 

Ці весняні переможні дні - чудова 

нагода подякувати старшому 

поколінню за наполегливу працю, 

мужність, героїзм і відвагу 

кожного з них.  

Одна з колишніх 

примусових робітників 

(остарбайтерів) в Німеччині - 

Ганна Миколаївна Бойко, 1927 

року народження. Жінка згадує, як 

її, 15-річною дівчинкою-підлітком 

вивезли разом з іншими до 

Німеччини, на примусові роботи:  

- Німці прийшли і забрали мене разом з іншими односельцями. Було страшно, бо 

нас везли у вагонах невідомо куди. Хотілося їсти…  

 

Десант пам’яті 
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Це було справжнє пекло, де нацисти планували використовувати в 

промисловості своєї країни робочу силу. Ганна Миколаївна пригадує масові 

облави, які робили німці серед місцевого населення, як її депортували з 

окупованих територій разом з іншими вихідцями з України… Ганна 

Миколаївна розповідає, як тричі звідти тікала, і всі три рази нацисти повертали 

її у жахливі умови неволі.  

- Нас відправляли на різні роботи, ми пололи брукву, моркву, редьку. І 

мали багато працювати - дуже страшний то був час. 

Проте має жінка і гарні спогади, приклади міжкультурного спілкування, 

адже разом із українцями працювали  французи. Розповідає, як вчилися 

розуміти один одного та говорить, що труднощі дійсно об’єднують людей, 

незалежно від національності та походження.  

Скоро їй має виповнитися 91 рік. І хоча минуло вже понад 70 років з того 

страшного часу, відколи вона повернулася додому, при згадці про неволю у 

нацистській Німеччині жінка починає плакати. І, незважаючи на нелюдські 

умови та малі шанси виживання, вона зберегла вірність рідній землі. 

- Після звільнення у мене була можливість залишитись у Німеччині, але я 

повернулася на батьківщину, - з гордістю говорить Ганна Миколаївна і 

прикладом свого життя вчить усіх нас долати труднощі та бути достойними 

своєї держави.  

Працівники терцентру завжди вітають ветеранів з визначними 

державними та професійними святами, запрошують на тематичні зустрічі, 

проводять культурно-масові заходи, підтримуючи цим їхній моральний дух та 

нагадуючи про те, що ми про них пам’ятаємо.  

«Людям похилого віку, як нікому, потрібне наше тепло та турбота. І 

старенькі люди, які знають справжню ціну життя, завжди радіють увазі», - 

говорить директор терцентру соціального обслуговування Лубенської РДА 

Наталія Хомкіна.  

Усвідомлюючи це, працівники терцентру разом з громадською 

організацією у цей день завітали з подарунками і до Ганни Сергіївни 

Мадерук, 1926 року народження. Разом з односельцями вона плекала трудову 

славу, була нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора, пронесла 

через все своє життя вічні людські цінності та зберегла для нас найкращі 

національні традиції. І сьогодні, незважаючи на свій поважний вік, Ганна 

Сергіївна активно цікавиться суспільним та політичними подіями Лубенщини, 

слідкує за кадровими призначеннями в районі та має багато слушних думок. 

Пам’ятає, як об’єднувались колгоспи, як за радянських часів була депутатом.   

Подібні відвідування в оселях ветеранів є можливими завдяки проекту 

«Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку активності людей 

похилого віку» за підтримки Німецького федерального фонду «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми «Місце зустрічі: Діалог». 

Програму адмініструє Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про 

літніх в Україні». 

 Підготувала волонтер проекту   

Лілія НЕКРАСОВА. 

Проект 
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«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       

 

 

25 травня, в Сокальській районній 

асоціації інвалідів відбувся  концерт для 

літніх людей, присвячений Дню Матері.  
 

Здавалося б, звичайний 

концерт: все ті ж знайомі до 

болю пісні про маму, вчительку, 

рідний край, в залі гості 

поважного віку, а от артисти - 

незвичайні люди.  

Свої таланти демонструє 

молодь з особливим потребами. 

Приносячи радість  сивочолим 

бабусям і дідусям, юні 

дарування відчувають себе 

потрібними і такими ж 

звичайними  людьми, як і ті, що 

ходять за вікнами  асоціації. Дехто із них є активними волонтерами проекту 

«Психологічна і соціальна підтримка мало мобільних і немобільних жертв 

нацизму, шляхом відвідувань їх вдома волонтерами-студентами і молоддю з 

особливими потребами», у рамках програми «Місце зустрічі – діалог», за 

фінансової підтримки фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє». Тут вони 

разом із іншими волонтерами відвідують, допомагають по дому та просто 

підтримують добрим словом літніх людей, які вже не можуть пересуватись за 

межами свого дому. 

Саме у травні для них з’явилась нагода продемонструвати свої перші 

успіхи у сценічно-театральному мистецтві, разом з музичним керівником 

Наталією Криштальською. У концерті активну участь взяли і люди похилого 

віку. Михайло Прокопович Куцяба має чудовий голос, а ще хорошу пам’ять на 

гуморески! Разом із іншими учасниками концерту пан Михайло заспівав 

повстанських пісень і розповів гуморески шістдесятирічної давності. Для 

когось, можливо, це буденно і здається дивною увага до такого заходу, але 

зважаючи на труднощі, які щодня доводиться долати людям похилого віку та 

людям з особливими потребами, не можна лишитися байдужим. Нажаль, не 

кожна людина в міру своїх фізичних чи психоемоційних можливостей та віку 

здатна запам’ятати пісню, довгу гумореску чи просто бути люб’язною тоді, 

 

Разом – ми одне ціле і це 

прекрасно! 
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коли цього вимагає суспільство… та не зважаючи на жодні труднощі, концерт 

вдався. Літні люди отримали масу задоволення від улюблених пісень і щирих 

посмішок молоді, що подарувала їм свято. Наш проект триває вже півтора року 

і ми знайшли багато спільного між нами: літніми людьми та тими, хто має 

інвалідність. Ми навчилися чудово доповнювати один одного у рукоділлі, 

кулінарії, творчості та інших речах. Разом – ми одне ціле і це прекрасно!  

Сокальська районна асоціація інвалідів 

Місто Сокаль, Львівська обл.. 

Ім’я автора статті: Кононова Оксана, координатор проекту 

електронна адреса: kononova-o@ukr.net 

 
 

 

По програмі "Місце зустрічі: Діалог" 

за підтримки німецького федерального 

фонду " Память, відповідальність, 

майбутнє" учні Хмельницької ЗОСШ №27 

імені Дмитра Іваха 8-б класу відвідали 

Крицьку Ганну Семенівну. 

Не зважаючи на пережите, а за плечима цієї бабусі-жахіття голодомору, 

Равенсбрюку, Бухенвальду, вона випромінює доброзичливість, радість, надію, й 

не втрачає бажання до спілкування, можливість висловитись Життєва 

загартованість не переросла у душевну скам янілість. Яка життєва мудрість 

примирюї її з сьогоденням? Хіба що розуміння євангельської істини про те , що 

людині долею відведено стільки випробувань, скільки вона здатна витримати. 

Реалізація таких проектів надає можливість ,з одного боку, висловитись 

про незабутнє, розповісти про пережите; з іншого- дізнатись про історію через 

особисту долю, безпосередньо від самого учасника подій. Ніщо не може 

замінити живого спілкування людини з людиною, бо таке спілкування 

перетворюється з абстрактних 

знань на особистий досвід. Адже 

кількість таких людей щодня 

меншає, і тому важливо встигнути 

їх почути. 

Ганна Семенівна завжди радо 

зустрічає волонтерів 

Всеукраїнської благодійної 

організації "Турбота про літніх в 

Україні "в місті Хмельницькому. 

Але коли приходять діти- це 

особливе спілкування.На цих зустрічах немає місця для штампів і 

формальностей. 

Посміхається ранок травневий, 

 

Посміхається ранок 

травневий 

 

mailto:kononova-o@ukr.net
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Трепет спогадів, потиск долонь... 

У сльозинках непроханно-щедрих 

Знов виблискує Вічний вогонь. 

Але поряд-надійне плече 

І юначі допитливі очі, і душа . в якій серце тріпоче, 

Що Ваш спогад в майбутнє несе... 

-це слова з привітальної листівки, яку принесли школярі. А ще аромат 

бузку, який Ганна Семенівна найбільше любить. Він нагадує про День 

Перемоги 1945 року. 

 

голова віддітення Всеукраїнської благодійної організації "Турбота про 

літніх в Україні "в місті Хмельницькому Алла Соловей. 
 

 

Днями Богородчанська центральна 

районна бібліотека спільно із 

територіальним центром соціального 

обслуговування й за підтримки програми 

«Місце зустрічі- діалог» Німецького фонду  

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє» провели літературно-музичну 

зустріч літніх людей «Перлини творчості». 

Гостями заходу були талановиті й обдаровані люди поважного віку. Саме 

тут вони жваво спілкувались і ділись творчими здобутками. Ведуча заходу 

Марія Сем’янів ознайомила всіх із запрошеними гостями, їх біографією, 

творчістю й кожного запросила до слова. 

Зустріч була просякнута душевністю і невимушеною легкістю. Присутні 

сповна насолодилися віршами і гуморесками Марії Гоцуляк, жительки 

с.Горохолино-Ліс,  художньою виставкою Степана Вінтоняка - лауреата премії 

І. Федоріва, виставкою вишивок , тканих виробів та віршами жительки 

с.Кривець-  Ганни Стефурак, віршем Глуханюка Василя «Мамина стежина». 

Не можна не згадати про чуттєві, сповнені любові і тепла пісенні 

привітання   керівника народного аматорського театру районного Палацу 

культури- Галини Магас  з 

авторською піснею «Мамі» на 

слова Надії Поради. Завідуюча 

бібліотекою с. Дзвиняч- Ольга 

Богославець зачарувала всіх 

виконанням фольклорною 

народною піснею «Ой у лісі 

дрібне листя». 

Фотограф, різьбяр і педагог 

із села  Росільна- Роман Курилів 

поділився з присутніми 

розповідями про творчі здобутки 

й захоплення, із с. 

 

Перлини творчості 
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Монастирчани-  Михайло Восколуб  подарував присутнім прекрасні вірші 

«Сопілка» і «Австрійська криниця». Не менше присутніх вразив своїм 

життєлюбством і поезіями Роман Пилипів - активний учасник проекту 

програми. Сповна насолодились виконанням пісень Людмили Середюк 

жительки із с. Жураки, присутні підспівували і танцювали. 

Завершився захід подякою літніх людей організаторам за  проведену 

зустріч.  

 

                                                                          Іван Петрович Казюка,  

                                                                                       керівник проекту, 

                                                                                       смт. Богородчани,                                                                                                                         

bogor.tz@ukr.net 
 

 

 

 

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: 

КОБОЭЦ «Хесед Шломо» 

Адреса:  г. Кировоград, ул.  

Дзержинского 90/40.  

E-mail: yoro4ka@gmail.com 

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
http://mbox2.i.ua/compose/1624603269/?cto=w8fBzpGnon%2FCj46Yu4SmsKs%3D

