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В рамках проекту «Хоча літа і 

сивина та жити хочемо сповна» з 

листопада 2015 року, відвідуючи літніх 

людей у селах Барського району, наші 

волонтери записували життєві історії 

тих, хто хотів і міг поділитися. Серед 

розповідей найбільш вражаючими були   пережиті голодомор і німецька 

окупація. На основі цих розповідей Любов Олександрівна Паламарчук склала 

сценарій  та на протязі березня, квітня, травня 2016 року проводили перші 

пробні репетиції разом з учнями Войнашівської середньої школи. Допомагали і 

інші вчителі та працівники школи. Приємно було бачити з якою 

відповідальністю до постановки ставилися діти, вони намагалися зрозуміти та 

передати трагедію тих часів… 

Прем’єра вистави відбулася 22 вересня 2016 року в будинку культури 

села Окладне. На виставу були запрошені і прийшли ветерани, літні люди, 

учасники, АТО, діти, батьки, жителі сіл.  Це був аншлаг! На сидіннях сиділи по-

двоє, стояли під стінами. Все дійство зайняло 1,5 години часу, але ніхто не 

шолохнувся, не вийшов, лише тихо витирали сльози.  Наскільки відповідально і 

з повним розумінням діти віднеслися до важких історій того часу. Наскільки 

гостро сприймалася ця тематика в наш час, коли на Сході України війна… 

На сцені були виставлені фотографії, які були зроблені підчас візитів, які 

відображали теперішнє життя літніх людей, які пережили Сталінський та 

Гітлерівський режими. По завершенню вистави глядачі могли переглянути 

фотовиставку, поговорити між собою, позгадувати. Ще цілу годину по 

завершенню вистави люди не розходилися.  

 

Оксана Бас, координатор проекту  

«Хоча літа і сивина та жити хочемо сповна» 

Барського тер центру. 
 

 

 

 

Вистава 

«Ми це прожили…» 



2 

 
 

 

 

 

 

29 вересня в Карітасі відбулося  

свято, приурочене Міжнародному Дню 

людей похилого віку, яке щороку 

відзначають в усьому світі 1 жовтня. 

Саме в цей день усі вшановують людей, 

які пережили  голодомори, вистояли в 

кривавому пеклі Другої світової війни, 

відродили все зруйноване та допомагають творити нам майбутнє. 

З особливою турботою та теплотою до усіх присутніх  звернувся директор 

Карітасу  о. Петро Підлубний. Наголосивши на важливості таких днів у житті 

кожної  людини, він подякував за їхню невтомну працю, доброту та щирість 

їхніх сердець. Побажавши щасливого довголіття та Божого благословення, о.  

Петро передав слово заступнику міського голови  п. Роксолані Гарасимів, яка  

наголосила на тому, що людям похилого віку в цей скрутний час дуже потрібна 

допомога та підтримка як зі сторони влади так і різноманітних громадських, 

благодійних організацій . І це дуже добре, що Німецький фонд «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє» підтримує та допомагає найбільш незахищеним в 

нашій державі - людям похилого віку. Також вона  побажала людям, що були 

присутні в залі, більшої уваги з боку органів влади, достатку та поваги з боку 

оточуючих.  

Святковий настрій присутнім 

вдалося створити завдяки учням 

Бориславської гімназії під керівництвом 

п. Галини Дрогобицької, які декламували 

вірші, виконували пісні та танці.  

На завершення цього святкового 

дійства керівник Бориславського 

територіального центру з обслуговування 

одиноких пенсіонерів п. Наталя  Штереб, 

подякувала усім, хто долучився до цього 

свята  та побажала щоб кожен прожитий 

день додавав бадьорості, сонячне проміння зігрівало серця, добра у домівках, у 

душах спокою, миру та довголіття. 

 

Керівник проекту «Наповнення  життя людей, що пережили поневіряння 

нацистських таборів  та подій Другої світової війни  змістом та 

позитивними відчуттями через зустрічі з учнівською молоддю, участь у 

культурних подіях, відвідування волонтерами» 

Петро Підлубний,  МБФ «Карітас-Борислав» 

Email : opetrop@i.ua 

 

День визнання 
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В Лубнах  відзначили 

нагородами кращі практики 

підтримки літніх людей. 

 

20 вересня 2016 року 

Полтавська обласна молодіжна 

громадська організація «Твій Світ» 

провела тематичний захід «Немов ковток свіжого повітря…» в рамках якого 

було представлено і нагороджено кращі практики підтримки літніх людей, що 

були реалізовані протягом двох років на Лубенщині. Захід традиційно 

відбувався за підтримки Німецького федерального фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє», а в рамках програми фонду «Місце зустрічі: 

діалог» була розгорнута пересувна експозиція портретів дев’яти колишніх 

жертв нацизму.   

Урочистості розпочалися з вітального слова керівника проекту 

Олександра Чепура, який зазначив, що за період його реалізації були здобуті 

певні досягнення і зміни в житті людей, що брали в ньому участь. Зокрема, було 

налагоджено тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування, районної 

влади та іншими громадськими організаціями. 

«Цей захід  – про проекти, які змінюють країну і служать людям. За два 

роки  було дуже багато кейсів саме з підтримки жертв тоталітарних режимів». 

Перед присутніми виступили міський голова Олександр Грицаєнко та 

голова Лубенської райдержадміністрації Тетяна Качаненко.  

Музичне вітання учасникам подарували психолог відділення денного 

перебування територіального центру Лубенської райдержадміністрації Інна 

Сизоненко та фолькльорний колектив «Мальви».  Про свої враження від участі 

у проекті розповіла учениця Лубенської загальноосвітньої школи №1 Безчасна 

Дарія.  

Навчальні заклади міста, громадські організації та окремі учасники 

проекту були відзначені подяками.  Зокрема, за участь у проекті відзнаки 

отримали Лубенський професійний ліцей, Лубенське медичне училище, 

Професійно-технічне училище №53, Лубенська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат, Лубенська загальноосвітня школа Лубенська загальноосвітня 

школа I- III ст. №2,  Лубенська загальноосвітня школа I- III ст. №1, Лубенська 

загальноосвітня школа Лубенська загальноосвітня школа I- III ст.  №4, 

Лубенська центральна районна бібліотека ім. Володимира Малика, Відділ  в 

справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради.  

По завершенню офіційної частини,  на окремих локаціях були проведені 

майстер – клас з декупажу, вимірювання артеріального тиску, карткова гра 

«Країна Гідності». 

Варто зазначити, що активності об’єднали представників різних поколінь, 

 

Немов ковток свіжого 

повітря 
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а  глядачі були  надзвичайно вражені виставкою портретів і історій колишніх 

жертв нацизму.  

Від себе волонтери та учасники проекту з числа учнівської та 

студентської молоді відзначили словами вдячності організаторів проекту. 

 

Проект «Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку активності 

людей похилого віку, особливо тих, хто постраждав від націонал соціалізму 

та сприяння їх соціалізації, повноцінному відновленню відчуття 

потрібності в суспільстві». 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 

tviisvit@gmail.com,  

www.tviisvit.org 
 

 

 

 

Напередодні Дня людей 

похилого віку учасники програми 

"Золота осінь людей поважного 

віку" зібрались разом  на фестиваль 

для пенсіонерів "Планета 

довгожителів", який щороку 

відбувається в Одесі. Фестиваль 

розпочався із показу образів "Бабусі плюс онуки", в якому взяли участь літні 

одеситки та їх юні нащадки. Ніхто не буде заперечувати, що між бабусями та 

онуками існує невидимий, особливий зв'язок, вони створюють своєрідний 

місток поколінь між минулим та майбутнім. На сцені у куражі та творчості 

об'єднались різні покоління, які показали нам чудові сценки взаємодії між 

собою. Учасники показу створили неповторні образи, які надовго 

запам'ятаються глядачам.  

Координатор програми Ольга Філіппова нагадала присутнім про заходи у 

рамках програми впродовж минулого року.  Присутні із захватом спостерігали 

за слайд-шоу на великому екрані, де відобразились яскраві та цікаві події 

"Золотої осені людей похилого віку". 

Учасники, які впродовж року відвідують  програму, ділились своїми 

враженнями від того, що вони відчули і прожили разом за цей рік. 

Лариса Валевська: Те, що ми тут відчули  - це любов! Збираючись разом, 

не важливо, на екскурсію чи на вечір, ми хочемо спілкування і отримуємо його 

саме тут. Ми всі різні, у кожного свій норов, характер, але те, що ми збираємось 

разом - це класна можливість відчути себе потрібними іншим, відчути любов, 

дружбу, підтримку і взаємну повагу.   

Галина Кириченко: У нас такий поважний вік - вже зовсім не юний. У 

рамках програми нас оточує лагідне ставлення до людей, дружні відносини між 

 

Життя на "Планеті 

довгожителів" таки існує... 

http://www.tviisvit.org/
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учасниками і сьогодні, коли я дивилась, як танцює "Циганочку" 90-літня Надія 

Гоменюк,  мені захотілося б, щоб з часом все більше учасниць нашого проекту 

виходили на сцену і проявляли себе у творчості. 

Людмила Варрава: 

Раніше я думала, що старі люди нікому не потрібні: ні державі, ні родичам, ні 

колегам по роботі. Тепер я знаю, що існують такі дружні компанії, де можна 

знову відчути себе молодим та енергійним. Я знайшла тут нових друзів, 

побачила нові можливості і зрозуміла, що старість - це не кінець життя, а новий 

етап. Участь у цій програмі лікує і оздоровлює і тіло, і почуття. Виходьте на 

сцену! Ви будете здоровішими, більш радісними, щасливішими. 

Координаторка проекту вручила подяки волонтерам, які підтримували 

програму впродовж року і розповіла  про плани на наступний рік. 

В рамках фестивалю "Планета довгожителів"  відбувалося чимало цікавих 

подій. Це і майстер-класи з хенд-мейду, і медитація задля очищення пам’яті, і 

зарядка цигун від Костянтина Русова. 

Особливу насолоду отримали учасники фестивалю від екскурсу у світ 

радянської моди від художника по костюмах Олени Калмикової. Усі поринули 

в спогади на тему кримпленових костюмчиків  і туфель на платформі, які було 

годі зупинити. Адже перед нами сиділо покоління модниць 50-х, 60-х та 70-х 

років. 

Усі з задоволенням займались під час майстер-класу "Уважні танці", який 

проводила Олена Щербакова. А завершився фестиваль солодкою нотою 

одеської  музики.  Музикант Олексій Семеніщев повернув нас своїми піснями у 

старі одеські дворики, у комунальні квартири, де жили покоління одеситів 

різних націй та народів. Учасники фестивалю із задоволенням співали разом з 

ним і про Костю-моряка, і про "перлину біля моря"... 

Фестиваль завершився, але робота програми "Золота осінь людей 

поважного віку" за підтримки фонду "Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє" 

триває. Попереду - чимало нових та радісних зустрічей, подорожей, концертів. 

 

Ольга Філіппова,  

координатор програми "Золота осінь людей поважного віку" в рамках 

проекту "Місце зустрічі - діалог", Одеса, ГО "ВСАД "ІТ-бабусі". 
 

 

 

«Пам'ять про минуле є 

запорукою майбутнього» 

 

В рамках проекту 

«Соціалізація та реінтеграція 

жертв націонал-соціалізму на 

 

Пам'ять у фотографіях 
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базі діяльності центру «Довіра» за підтримки благодійної програми «Місце 

зустрічі: діалог» німецького фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» 

триває підготовка до фотовиставки «Пам'ять у фотографіях». Хронологічно 

світлини від літніх учасників проекту викликають багато емоцій і охоплюють 

період від початку Другої Світової війни до сьогоднішніх  днів. 

Головна мета цієї фотовиставки – подати об’єктивну інформацію про 

трагічний і водночас великий  час для нашої країни, який ніколи не повинен 

більше повторитися в історії людства та відтворити історичну правду того 

періоду. Центральною фігурою в ній є Людина, з її переживаннями, болями, 

сумнівами і одночасно  мужністю, героїзмом  і безмежною відданістю 

Батьківщині. 

Унікальність цієї фотовиставки полягає в тому, що на ній буде 

представлено долі людей, які пройшли табори випробовування смертю в 

німецьких та сталінських таборах, пережили нацистську окупацію, вистояли і 

загартувалися, а пізніше продовжили жити, працювати і навчатися, багато чого 

досягнувши у житті, створили сім’ї, виховали своїх дітей справжніми 

патріотами своєї держави. 

Фотовиставка  надасть можливість нагадати всім про справжні цінності 

людства, зберігати пам’ять і відповідальність за наше сьогодення і майбутнє. 

Вона буде нагадуванням про мир – найбільше добро на Землі. Бо це потрібно 

нащадкам, це потрібно для виховання молоді. 

Дану фотовиставку планується представити у навчальних закладах міста, 

багатьох організаціях і у міському музеї. 

 
*На фото травень 1945 року Ростовська область, учасник проекту Арєфьєв Олег Петрович 

у віці 20 років. 

 

Карпенюк Тетяна, Сєргєєва Віта 

у ВОБФ «Карітас-Волинь»  

м. Нововолинськ  

caritas_volyn@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

У Богородчанському 

територіальному центрі соціального 

обслуговування за підтримки 

німецького федерального фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє» 

відбулася виховна зустріч людей 

старшого покоління з учнями 10 класу 

Росільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

Спогади 74-річної 

давності 

 

mailto:caritas_volyn@yahoo.com
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Молодь з цікавістю слухала життєві історії Юстини Бобик, яка в 1942 

році німецькими загарбниками була вивезена до Німеччини на примусові 

роботи, Івана Курилюка, який молодим хлопцем боровся з окупантами України, 

Ксенію Колєснік, що пережила німецьку окупацію і 42 роки трудилася на 

вчительській ниві, Романа Пилипіва, який віршовим посланням звернувся до 

учнів виростати гідними громадянами України. 

Спілкування представників різних поколінь вчило дітей життєвої 

мудрості, бути добрими, уважними до старших, палкими патріотами нашої 

країни. 

 

Проект «Проведення різноманітних заходів, спрямованих на 

організацію дозвілля і спілкування за інтересами цільової групи з дітьми та 

молоддю, донесення до них живих сторінок історії, а натомість молоді 

люди допомагають їм у домашніх умовах» програми підтримки «Місце 

зустрічі - Діалог» німецького фонду «Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє» 

 

Директор територіального центру 

соціального обслуговування 

Іван Казюка 

смт. Богородчани 

bogorda.if.gov.ua 

bogor.tz@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

Мешканці села Дуліби та смт Нові 

Стрілища, які є учасниками 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, взяли участь у 

заході «Таємничі коди предків: 12 головних 

символів української вишивки». Наші 

бенефіціари,  учасники гуртка «Вишиванка», 

принесли старовинні вишиті речі, які давно вже стали сімейними реліквіями та 

бережно передаються від матері до доньки. Якими різноманітними є сучасні 

вишиванки: однотонні та різнобарвні, багаті та ніжні, вишиті квітами та 

геометричним візерунками… Та чи знаємо ми, що за узори насправді 

прикрашають наш одяг, яка сакральна геометрія захована у скарбах бабусиних 

скринь? Це ж не просто кола, ромби, гілки і спіралі, ці фігури створювались 

 

12 символів 

української вишивки 

mailto:bogor.tz@ukr.net
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десятки століть тому як унікальні символи. Наші предки відтворювали їх на 

полотні, виписуючи таємничі древні знаки як заклинання, як обереги, як коди 

свого роду. Волонтери підготували видовищну презентацію про сакральне 

значення вишиваних символів.  

Натхненно, цікаво розповідала кожна з учасниць історію власних 

вишиванок. Гуртківці висловлювали щиру вдячність за  організовану прекрасну 

зустріч та надану можливість поспілкуватися та розповісти про вишивку: «Я 

ніби заново пережила самі прекрасні моменти свого життя, бо всі вони 

пов’язані з цими вишитими сорочками і рушниками. Мені так легко стало! 

Дякую!», «Таке гарне свято влаштували нам! Щиро дякуємо!», «Як добре, що я 

прийшла, це вартувало послухати!» 

 

Г.Я.Пельо, Гамеляк Л.С., 

Жидачівський осередок Суспільної служби 

 
 

 

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: 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 

tviisvit@gmail.com  

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
mailto:tviisvit@gmail.com

