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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

СЕРПЕНЬ 2016 РІК 
 

 

 

19 августа участники проекта «Связь поколений» (“Диалог”)  посетили 

уникальную выставку «Леонардо да Винчи. Изобретения. Искусство». 

Экспонаты  раскрывают суть гениальной личности Леонардо, сумевшего 

опередить своё время более  чем на четыре столетия.  Восхищение вызвали 

велосипед, летательный аппарат, подводная лодка, танк, акваланг, специально 

изготовленные для выставки итальянскими умельцами по рисункам великого 

мастера  с использованием материалов, с которыми он работал. Экспозиция 

насчитывает 200 экспонатов. Неизгладимое впечатление  оставили 

представленные на выставке живописные  работы Леонардо, копии которых 

соответствуют размеру оригиналов. Среди них “Мона Лиза”, «Прекрасная 

принцесса», «Музыкант» и многие другие. В копиях, выполненных с такой  

точностью,  сохранены малейшие детали оригиналов. С  2006 г. выставку 

увидели жители США, Латинской Америки, Южной Африки, Японии, 

Западной Европы, Великобритании и России. Одесса – первый город в Украине, 

где она представлена. Общее количество посетителей — более миллиона.  

Участница проекта Ада Гринштейн отметила высокий уровень выставки, 

разнообразие экспонатов, их удачное расположение. Она  оценила 

профессионализм экскурсовода Анастасии. «Благодаря программе «Связь 

поколений» и немецкому федеральному фонду EVZ «Память. Ответственность. 

Бедующее» мы постоянно расширяем свой кругозор, узнаём много интересного, 

Проект “Связь поколений” в действии 
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что без этого проекта нам было бы просто недоступно». 
 

 

23 августа в рамках проекта “Связь поколений” состоялась экскурсия, 

которая  позволила нам 

насладиться красотой 

Ботанического сада 

Одесского национального 

университета имени И.И. 

Мечникова. Расположен сад 

в одном из самых красивых 

мест нашего города, на 

Французском бульваре. 

Экскурсию провела научный 

сотрудник Ботанического 

сада, кандидат 

сельскохозяйственных наук Нелля Георгиевна Возиянова. От неё мы узнали 

много интересного из истории  сада, о большом вкладе в его создание дюка де 

Ришелье. Она показала нам здание, сохранившееся с тех времён, когда их 

владельцами были состоятельные греки. В центре города тоже есть такие 

здания. Одно из них — дом Попудова  напротив Соборной площади.   Вызвала 

улыбку информация о том, что  улица Пионерская  раньше называлась  

Шарлатанский переулок. Но всё же самое главное — это растительность: 

деревья, кусты, цветы, о многих из них нам с любовью рассказала экскурсовод. 

Кроме хорошо знакомых каждому растений, мы увидели широко применяемый 

в медицине и косметологии препарат Гинкго Билоба, тюльпанное дерево, 

редкие сорта можжевельника, потрясающий красоты Гибискус. Особенно 

восхитил всех участок сада, которым лично и с особым пристрастием 

занимается Нелля Георгиевна. В нем нет  ничего случайного, все подобрано, 

высажено в определённом порядке, в полном соответствии с законами 

ботаники. На этом участке 12 сортов магнолий, уникальные сосны, 

выращенные ею из маленьких саженцев. Много сортов сирени, порой самого 

неожиданного цвета. Из этого волшебного уголка  не хотелось уходить.  

Почти два часа, проведённые в  саду, недалеко от морского побережья, среди 

богатой  растительности принесли большую пользу клиентам и волонтёрам, 

которые остались  довольны экскурсией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёр Людмила Мирошниченко свои впечатления выразила так:  “У меня 

буквально открылись глаза, и я по-другому стала смотреть на растительность 
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нашего города, по-другому воспринимаю теперь тех знаменитых людей, 

которые со второй половины 19 века в благотворительном плане очень многое 

сделали для того, чтобы  Ботанический сад  был таким, каким мы его увидели» 

 

Руководитель рабочей группы проекта «Связь поколений» 

БФ «Хесед Шаарей Цион» 

 

г. Одесса, ул. Нежинская,79  

email: verveda.irina@gmail.com 

 

  

Команда Причорноморського клубу «Пам'ять» вітає вас із 25-літтям 

Незалежності України. Це вже час людської 

дорослості, але справжньої незалежності від Росії 

і «совка» ми тільки почали набувати із 2014 року. 

Захоплення Росією Криму і вторгнення на Донбас 

змусило змінити безвідповідальні сподівання на 

рішення ззовні власних питань не лише українців, 

а й  порушило в цілому архітектуру безпеки 

сучасної Европи. Від того, наскільки ми зможемо 

відстояти своє право на вільний розвиток, 

залежить як наше, так і європейське найближче 

майбутнє.  

У 1991 р., на старті незалежності, Україна 

мала достаньо потужну промисловість, сільське 

господарство і науковий потенціал. Але всім цим 

бездарно скористались лише нові українські 

«керманичі», штучно банкрутуючи тисячі 

підприємств, щоб за безцінь, між своїх, 

перерозподілити  народні багатства. До 

влади прийшла олігархія - найбільш дика 

форма управління країною і розпорядження 

її благами. Розквітла корупція, наперед 

вийшов «дерибан», умови ж для необхідного 

цивілізованого інвестування подальшого 

розвитку економіки були практично усунені. 

І країна рік за роком стрімко втрачала свій 

потенціал.   

Досить очевидні речі, однак і до цього 

дня далеко не всі розуміють, що європейська 

модель соціально-економічного розвитку для 

України є єдиною і необхідною умовою 

успішного сьогодення і майбутнього. Адже 

бути незалежними і бідними можливо досить 

25 років незалежності України 
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недовго. Сьогодні, в тяжких умовах зовнішньої агресії, Україна нарешті встала 

на шлях перебудови державного управління, системи безпеки і економіки. 

Чекати і даремно витрачати дорогоцінний час для нас згубно - ніякі рішення 

про членство в ЄС, самі по собі, не вирішать наші проблеми. Створювати 

Європу потрібно самостійно  у себе, крок за кроком впроваджуючи в життя на 

місцях і в цілому по країні привабливі європейські цінності та стандарти: 

достойний рівень життя, рівні можливості та соціальні гарантії для всіх, 

справжню демократію і верховенство закону. Першочергово використовуючи 

власні можливості внутрішнього ринку, чималий природній і людський 

потенціал, а також  вигідне географічне положення ідеального мосту між 

Європою і Євразією. 

     З таким вітанням звернувся до учасників 

святкової зустрічі у Причорноморському 

клубі «Пам'ять» президент Асоціації 

«Ренесанс Одеси» Микола Овчаренко. 

Знаменно, що до участі у цій зустрічі були 

запрошені і, тривалий час розшукувані 

активістами клубу, діти-сироти, залишені в 

Одесі під час її ворожої окупації у 1941 році.  

Вони поділилися із присутніми на зустрічі 

своїми дитячими спогадами про той лихий 

час та щирими сподіваннями на краще 

майбутнє, що допомогали їм вижити у лиху 

годину.  В цілому зустріч у клубі «Пам'ять», 

що працює за фінансової підтримки 

німецького федерального фонду EVZ 

«Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє», 

пройшла натхненно і жваво: звучали жарти, вірші та пісні. Особливо 

відзначились поетеса Алла Ємельянова та Світлана Матвієва, що представила 

виставку чудових самобутніх художніх творів 40-х років. 

 

 Керівник гурткової і культмасової роботи 

Причорноморського клубу «Пам'ять» 

Марія Сергачова 

 

www.avro.org.ua  nikovod77@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avro.org.ua/
mailto:nikovod77@mail.ru
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26 серпня 2016 року БФ «Карітас Івано-Франкіськ УГКЦ» спільно з 

набувачами Клубу «Надвечір», членами Товариства політв’язнів та 

репресованих м. Івано-Франківська, святкував  25-річчя  Незалежності України. 

Непростим і тернистим був шлях нашої держави  до Незалежності.  Це добре 

знають ці люди, які постраждали за любов до України, але не відмовилися від 

своїх переконань. 

Урочистості  розпочалися з вітального слова і молитви директора 

Карітасу 

отця-мітрата 

Володимира 

Чорнія. З 

привітанням

и та 

визнанням 

важливої 

ролі 

присутніх в 

здобутті 

незалежност

і та на знак 

поваги та 

вдячності за 

їхній внесок на урочистості завітав і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, 

який вручив присутнім подяки та солодкі подарунки. Потім велелюдне свято 

продовжилося за святковим столом у Карітасі, де лунали українські пісні-

подарунки в виконанні вокального ансамблю «Смерічка» з Народного дому. 

Пісні сколихнули душі людей, наповнили любов”ю до рідної мови, нагадали 

буремну юність. Літні люди дякували Богу, що дожили до нинішнього дня, що 

їхня багаторічна боротьба за незалежність і права Української держави 

принесла свої плоди, що кров їхніх побратимів, наших дідів-прадідів, не була 

пролита даремно. Люди на завершення свята висловили надію на те, що Україна 

переборе складний період своєї історії і, подолавши зовнішню загрозу, стане 

процвітаючою країною, про яку мріяли багато поколінь патріотів. 

Координатор 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». 

о. Володимир Чорній 

Святкування 25-річниці Незалежності в Карітасі 
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м. Івано -Франківськ  

 

 

 

У Богородчанському територіальному центрі соціального обслуговування 

провели чергову зустріч старші люди, які потерпіли від нацистських 

переслідувань, учасники визвольного руху 

в Україні, молодь і волонтери, які є 

учасниками проекту програми «Місце 

зустрічі - діалог» німецького фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє». 

Програмою зустрічі цього разу була 

тематична імпровізація «Всім серцем 

любіть Україну свою», присвячена 25 – 

річчю Незалежності України, «Призабута 

спадщина Каменяра» до 160 – річчя від 

Дня народження Івана Франка та День 

іменинника. 

Присутні з цікавістю слухали 

ведучих заходу: волонтерів Надію 

Стрембецьку і Наталію Заліську, 

хвилиною мовчання вшанували пам'ять 

загиблих у боротьбі за Незалежність 

України. 

Палкі патріотичні вірші з вуст 84 – 

річного Івана Курилюка, авторські вірші 

учасника проекту Романа Пилипіва 

викликали сльози на очах людей, бурні 

оплески і радість за свободолюбивих 

українців і нашу країну. Особливо 

зворушили людей авторські пісні 

волонтерки Галини Хмелівської, її пісня «Прилетіли лелеки» змусила всіх 

глибоко задуматись. 

Щиро враженою і вдячною була всіма шанована Марія Михайлівна 

Гринишин, яку всі присутні привітали з 93 – річчям від дня народження. Цей 

день народження запам’ятався їй веселими усмішками старших і молодих 

людей, їх вітаннями, квітами і подякою директора проекту за її вагомий внесок 

у роботу проекту.  

Учасники зустрічі довго спілкувались, частувались і висловлювали 

вдячність німецькому федеральному фонду ЕVZ за можливість проведення 

таких заходів, за увагу і пам'ять до колишніх остарбайтерів, малолітніх в’язнів 

та інших потерпілих від війни. 

Директор територіального центру 

соціального обслуговування  

Цікаві зустрічі людей поважного віку 
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Іван Казюка 

смт. Богородчани 

bogorda.if.gov.ua/bogor.tz@ukr.net 

 

5 серпня 2016 року в Територіальному центрі соціального обслуговування 

Дніпровського району Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про 

літніх в Україні» провела тренінг по проекту «Сприяння обізнаності родин про 

догляд за людьми, які постраждали від нацизму, а тепер сягнули старечого 

віку». 

Метою проекту є допомога родинам в яких живуть люди похилого віку з 

ознаками деменції. Саме тому тренінг мав допомогти родичам, волонтерам та 

соціальним працівникам краще зрозуміти проблеми та потреби цільової групи 

проекту та відповісти на питання: як потрібно поводитися в тих чи інших 

випадках з людьми, що страждають на деменцію? 

Провели тренінг невропатолог з Центру первинної медико-санітарної 

допомоги №1 Латишева Анна та психотерапевт Тиховська Олександра. 

Члени сімей, що були присутні на тренінгу отримали інформацію та уявлення 

про те як правильно організувати життєвий простір та догляд за людьми, що 

мають ознаки деменції. 

 

 

 

Деменція - стосується кожного… 
 

mailto:bogorda.if.gov.ua/bogor.tz@ukr.net
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Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог»  

за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 

(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

http://www.mestovstrechi.info/ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець випуску: 

БФ «Хесед Шаарей Циоен» 

г.Одесса  

 

 

 

 

 

 

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/

