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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 
ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ 

Благодійний Фонд «Карітас Київ», за підтримки німецького фонду EVZ у 
рамках програми «Місце зустрічі: діалог»,   у жовтні розпочав діяльність 
в рамках проекту «Створення сприятливого соціального простору для 
зустрічей та взаємопідтримки жертв націонал-соціалізму, вимушених 
переселенців та осіб з обмеженими функціями мобільності». 
Організатором програми є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота 
про літніх». У жовтні 

відбулося вже декілька зустрічей, сформовано базу даних, 
відвідано мало мобільних вдома. 

Основна ідея проекту полягає у допомозі  та підтримці осіб 
похилого  віку, які є жертвами націонал-соціалізму та 
тоталітаризму, а також й тих людей, які були вимушені 
переїхати в столицю з Донбасу через війну на Сході України. 
Проект передбачає створення умов для розвитку сприятливого 
для довіри простору серед осіб похилого віку через проведення 
просвітницьких занять, тренінгів, виїзних зустрічей, 
відвідування маломобільних та немобільних вдома та 
започаткування груп взаємопідтримки на базі Карітас Київ. 

Цей напрямок діяльності спрямований на: створення умов для 
формування згуртованості людей похилого віку; налагодження 
сприятливого діалогу між поколіннями; мінімізацію проблем 
соціальної самотності; розширення соціальних контактів та 
активності цільової групи. Вирішення даних проблем, перш за 
все, полягає у залученні представників цільової групи до 
процесу спілкування.  Досвід зарубіжних країн показує те, що 
соціальна взаємодія  та психологічна підтримка є ключовими у 
підтриманні душевного здоров’я людей похилого віку. Саме 
залучення молодшого покоління сприятиме подальшій зміні 
уявлень та умов взаємодії дітей та літніх людей. Крім того, 
важливим є й створення середовища підтримки серед родин, де 

є мало- або немобільні особи, які стали жертвами націонал-соціалізму, комунізму. 

Основною метою програми є створити максимально сприятливі умови для інтеграції людей похилого віку, які 
є жертвами націонал-соціалізму у суспільство, одночасно поліпшуючи умови їхнього життя та догляду за ними. 
Тому цей новий наш напрямок є дуже важливим, оскільки дасть можливість охопити ту категорію людей, які 
до сьогодні, практично, охоплені не були».о. Роман Сиротич,  

директор БФ «Карітас-Київ» 
м. Київ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
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ДОПОМОГУ ЖЕРТВАМ  
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       Проблеми і потреби літніх людей, які постраждали від націонал-
соціалізму у роки Другої світової війни, стали предметом обговорення за 
круглим столом, що відбувся у місті Покров 18 жовтня та був 
зінїційований бAлагодійною організацією «Вікторія». 

 
Захід пройшов за підтримки Німецького Федерального фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє.»  
Учасники засідання – представники влади, установ, організацій міста, волонтери , які опікуються літніми 
людьми та причетні до реалізації проекту «Покращення  якості  життя  літніх  мешканців  м. Покров  та  
селищ  Олександрівка,  Гірник,  що постраждали  від  націонал-соціалізму». Керівник проекту Андрій Волков 
презентував  цілі і ,завдання, основні напрямки роботи проекту . Це надання соціально-побутових послуг на 
дому, клубна робота, організація груп взаємодопомоги, святкових і пам’ятних заходів, які проводяться у 
новому приміщенні, що надала міська влада. 
Важливою складовою проекту є створення молодіжних волонтерських груп з метою залучення їх до діалогу 
поколінь та допомоги в побуті. Активно співпрацює з проектом учнівська молодь професійно-технічного 
училища. Директор навчального закладу Наталія Дяченко зазначила, що живе спілкування між поколіннями, 
є взаємно корисним. Люди, які пережили лихоліття війни, відчувають свою потрібність передати живу 

пам'ять про трагічне минуле, що не здатні відтворити жодні 
літературні джерела. Для учнів це безцінний досвід, який 
допомагає налагодженню порозуміння з людьми похилого віку, а у 
глобальному сенсі – вчить, застерігає, сприяє миру і стабільності у 
нашій державі. 
    Голова спілки малолітніх в’язнів концтаборів Алла Шевченко 
доповнила сказане, поділившись враженнями про екскурсії, 
розважальні заходи, традиції, які згуртували їхній осередок, а 
також підкреслила, наскільки таке спілкування є важливим для 
членів організації. 
     На завершення роботи круглого столу, учасниками прийнято 
резолюцію, що передбачає продовження соціальної, діяльності, 
сприяння усім формам історико - просвітницької роботи, 

спрямованої на виховання молоді, та закликали суспільство до небайдужого ставлення до літніх людей. 
«Покращення  якості  життя  літніх  мешканців  м. Покров  та  селищ Олександрівка,  Гірник,  що 
постраждали  від  націонал-соціалізму,  через подолання  їх соціальної  ізольованості,  ре- та надання їм 
практичної допомоги» 

 
соцпрацівник      Людецай О.М. 

ogbo-viktoria@i.ua   
31 жовтня у приміщенні Луцької міської громадської ветеранської 
організації «Спілка в’язнів – жертв нацизму» відбулася прес-конференція 
з нагоди початку роботи проекту Спілки «Підвищення рівня соціальної 
захищеності, адаптації та рівності можливостей людей похилого віку з 
числа жертв націонал-соціалізму шляхом надання їм кваліфікованої 
підтримки та допомоги в побуті, залучення до активної громадської 

діяльності».  
     Голова правління Валентина Лазарук розповіла про історію створення 
організації .Одним з основних напрямків діяльності – захист законних 
соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів членів організації 
– жертв нацизму та членів їх сімей. 
    Проект діє два роки. До складу Спілки входить 64 особи, 28 із них немобільні 
та мало мобільні літні люди, які потребують особливого догляду. В рамках 
проекту буде сформована група волонтерів різних вікових категорій, які 
допомагатимуть цим людям в побуті. Основними партнерами виступають 
органи влади ,навчальні заклади та громадські організації міста. 

     Серед основних заходів проекту-зустрічі зі школярами , студентами та робітничою молоддю, засідання 
клубу «Гарячі серця», робота гуртків: кулінарного „З бабусиного записничка” та  «Джерело здоров’я» . 
Працюватиме юридичний консультпункт для учасників проекту - в’язнів-жертв нацизму. 
     Передбачена участь у культурно-мистецьких заходах,екскурсіях. Спеціалісти проекту будуть здійснювати 
постійний супровід маломобільних громадян ,а також передбачено адресне надання санітарно-гігієнічних 

ДІАЛОГ ПІД ЧАС КРУГЛОГО 
СТОЛУ В М.ПОКРОВ 
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засобів,памперсів тощо. 
Валентина Лазарук-керівник проекту 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004188225222 
 

Розпочати творчо новий проект, що допомагатиме жертвам націонал – соціалізму 
у віддалених селах, вирішили працівники Полтавської обласної молодіжної 
громадської організації «Твій Світ». Завзято та з ентузіазмом взялися рятувати 
від самотності бабусь за допомогою художньої творчості учасники проекту – 
учні Лубенської художньої школи. Під керівництвом викладача Кочерги Оксани 
Валеріївни вони створили ескіз та оздобили засіб для пересування і реабілітації 

маломобільних осіб.  

Найближчим часом цей засіб потрапить в оселю до 
одного з представників цільової групи проекту і буде, як 
переконані ініціатори методу, не тільки допомагати 
пересуватись, а і поліпшувати настрій отримувачу.  

– Техніки арт-терапії застосовуються для вирішення 
багатьох проблем, – коментує психолог проекту Юлія 
Пода. – Це можуть бути психологічні травми, втрати, 
кризові стани, вікові кризи. Через творчість терапія рятує 
від самотності та депресій. 

Цей метод, за словами фахівців, практично немає 
протипоказань і може застосуватися у роботі з усіма 
віковими групами. Методику можна використовувати як 
у роботі з дітьми, так із дорослими. Для людей похилого віку методика швидше виняток, ніж правило. Тому, 
учасники проекту радіють, що їх досвід буде унікальним.  

–  Я  спочатку здивувалась, коли нам запропонував Олександр Чепур, керівник проекту розмалювати ходунки, 
але потім почала цікавитись в Інтернеті цією технікою і побачила, що  арт-терапія сприяє підвищенню 
самооцінки в людей похилого  віку,  вчить розслаблятися і позбуватися від негативних емоцій і думок. 
Покращується пам'ять, розвивається увага, мислення. Зрозуміла, що це буде корисно і учням. – говорить 
викладач Кочерга Оксана.  

Майстриня разом з дітьми зробили аплікації та нанесли орнамент на поверхні засобу для пересування.  

– У мене є бабуся і дідусь, я їх дуже люблю! Але  раніше я ніколи не задумувалась, як їм може бути інколи 
сумно і самотньо, -  ділиться враженнями Добрянська Юлія, учениця художньої школи. – Нехай наша робота 
дарує людям поважного віку найважливіше – життєві сили і бажання жити. Очевидно, що учасники проекту і 
волонтери  були приємно вражені несподіваною творчою роботою. А сама подія стала можливою завдяки 
проекту «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл 
Лубенського району, які постраждали від націонал- соціалізму», за підтримки Німецького федерального фонду 
«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми фоду «Місце зустрічі: Діалог». Про другий етап 
творчого задуму читайте в одному з наступних матеріалів від нашої організації, або на сторінці у мережі 
Фейсбук за посиланням https://www.facebook.com/tviisvit/  

Автор статті і фото: Некрасова Лілія, волонтер проекту 
Проект 

«Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл 
Лубенського району, які постраждали від націонал- соціалізму». 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 
tviisvit@gmail.com  

https://www.facebook.com/tviisvit/  
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Працівники територіального  центру  соціального обслуговування  
Тростянецького району  в листопаді 2015 року написали  проект на 
конкурс, оголошений Фондом EVZ 
«Пам'ять, відповідальність, 
майбутнє»  під назвою «Підвищення 
рівня  якості життя людей похилого 

віку шляхом включення до активної  взаємодії з молоддю» по створенню 
центру соціальної активності для громадян похилого віку. Проект був 
проголошений переможцем конкурсу і в жовтні 2016 року отримав 
фінансову підтримку від Фонду та розпочав його реалізацію. Одним із 
перших заходів проекту стало проведення Міжнародного дня людей 
похилого віку 03.10.2016р. Святкування проводилось в районному 
будинку культури для 250 громадян похилого віку  Тростянця, сіл району. Програма заходів святкування: 

- виставка – продаж робіт відвідувачів центру соціальної активності з одночасним збором коштів на 
лікування онкохворого хлопчика с.Летківка Пилькіна Іллі, яких було зібрано 2050,00 грн. та передано 
батькам хлопчика; 

- виставка  посуду майстринь  кераміки с. Бубнівки 
Гайсинського району;  

- святковий концерт за участю 40 волонтерів ( учнівська 
молодьЗСШ №1, ЗСШ № 2 смт. Тростянця, працівники 
терцентру, танцювальні колективи Будинку школярів,  
аматори художньої самодіяльності Тростянецького, 
Н.Ободівського БК); 

- презентацію Фонду EVZ «Пам'ять, відповідальність, 
майбутнє» для громадських діячів та ветеранських 
організацій району проведено директором терцентру, 
керівником проекту   Бондар Л.І.; 

- заключено меморандум про співпрацю  при наданні безоплатної правової допомоги  літнім громадянам 
та особам, що постраждали від націонал – соціалізму, колишнім в’язням концтаборів, гетто; особам, що 
притягалися до примусової праці,між територіальним центром та Гайсинським центром безоплатної 
вторинної допомоги; 

- благодійний обід для всіх запрошених літніх людей при фінансовій підтримці соціального партнера ГО 
«Соціальний центр МХП». 

Керівник проекту  Лідія Бондар  
zentr2008@ukr.net 

-  
 

7 жовтня 2016 року в стінах Центру підтримки родини Благодійного фонду 
«Слов'янське серце» в Святогірську пройшла чергова зустріч поколінь. 
Цього разу організатори свята: 

молодіжний центр і дитяча кімната Благодійного фонду «Слов'янське 
серце», підготували гостям сюрприз і замість традиційного концерту 
влаштували музичні вікторини та караоке з пісень їхньої молодості . 
Варто відмітити, що за минулий рік проекту, що реалізується за 
підтримки німецького федерального фонду «Пам'ять, 
відповідальність і майбутнє»діти, молодь та старики БФ 
«Слов’янське серце»стали добрими товаришами і з нетерпінням 
чекають на кожну таку зустріч. 
Завдяки теплій атмосфері заходу, талант до співу знайшовся в 
кожного присутнього, а бабусі ще знайшли сили і для танців. Очі 
літніх людей стали світитися не тільки життєвою мудрістю, але і 
молодістю і пустощами. 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ  ЯКОСТІ 
ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО 

ВІКУ ШЛЯХОМ ВКЛЮЧЕННЯ 
ДО АКТИВНОЇ  ВЗАЄМОДІЇ З 

МОЛОДДЮ 

СПОГАДИ В ПІСНЯХ 
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Діти з упованням слухали історії бабусь, які були пов’язані з 
піснями. Нікого з присутніх ця зустріч не залишила байдужим, а 
наші гості отримали море позитиву і впевненість в тому, що їх 
досвід потрібен і знаходить відгук у дитячих серцях. 
Проект «Створення адаптаційно – консультаційного Центру в м. 
Святогірськ для надання 
 психологічної,консультативної та практичної допомоги для 
літніх людей і жертв націонал – соціалізму, 
, які знову опинилися в умовах ведення бойових дій 
 

Керівник проекту 
Філіпенко Павло Васильович 

м. Святогірськ, Донецька область 
www.facebook.com/slavikheart2014/?pnref=story 

filipenkopv@gmail.com  
 

Найяскравішою подією жовтня для учасників нашого проекту було 
відвідування одного з найцікавіших культурно-освітніх та науково-
дослідних закладів України – столичного Музею гетьманства. Екскурсія 

була невипадковою. Адже жовтень позначений кількома визначними датами, що пов’язані як з новою, так і з 
більш віддаленою в часі історією, до якої небайдужі члени ЦГ:  святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем 
українського козацтва та Днем захисника України. В старовинних стінах музею, що розташувався в пам’ятці 
архітектури кінця ХУІІ століття, відомій у Києві як «будинок Мазепи», зосереджено кілька тисяч експонатів, 
які в деталях відтворюють історію і традиції козацько-гетьманської доби та епохи українського 
державотворення. Учасники проекту, дехто з яких завітав сюди разом з дітьми чи онуками, з цікавістю 
вислухали дуже насичену й змістовну розповідь кандидата історичних наук Володимира Олександровича 
Панченка про життя та періоди діяльності таких непересічних історичних особистостей, як Іван Мазепа, 
Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, Павло Скоропадський... Враження від неї підсилювали картини, 

скульптури, клейноди, зброя, старовинні документи…     
Учасники проекту в Музеї гетьманства. 
Насамкінець гості музею ознайомилися з творами сучасних 
художників, що експонувалися в рамках мистецького проекту 
«Козацькі казки», присвяченого святу Покрови Пресвятої 
Богородиці. 
 Ця мистецька мандрівка в часі подарувала учасникам проекту 
чимало роздумів та емоцій. 

 
Людмила Слєсарєва, 

керівник проекту 
«Психосоціальна активізація життєдіяльності людей похилого віку засобами культури і мистецтва та 

шляхом зацікавлення суспільства їхніми долями і досягненнями», 
Громадська організація «Жіночий центр „Надія”», Київ 

e-mail: pir.dds.nm@gmail.com 
тел.: +380 95 561 19 84 

 
 

 Велике зелене дерево здавна символізує процвітання і здоров’я. А 
посаджене разом з іншою людиною – це кращий спосіб розділити ці 
почуття. 

МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ У ЧАСІ 
 

АЛЕЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ У 

НОВОВОЛИНСЬКУ 

http://www.facebook.com/slavikheart2014/?pnref=story
mailto:filipenkopv@gmail.com
mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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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» активно приймають участь у 

суспільному житті міста – і квіти 
висаджували, і екологічні заходи 
проводили. Ось і цього разу спільно з 
волонтерським загоном «Милосердя» 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№5 провели акцію «Алея пам’яті жертв 
націонал-соціалізму», ціль якої – 
патріотичне і екологічне виховання 
підростаючого покоління, збереження 
духовних цінностей і збільшення 
«легенів» нашої планети. Люди 
поважного віку разом з учнівською молоддю висадили молоді берізки на проспекті 
Степана Бандери м. Нововолинська. Проведений захід сприяв тому, щоб разом 
зробити щось особливе і важливе, щоб пам'ять про жертв націонал-соціалізму 

надовго залишилася в серцях українського народу. Ветерани своїм прикладом показали, що і в такі роки можна 
робити добрі справи для живих і пам’ятати про тих, хто відійшов у вічність. 
        Учнівська молодь пообіцяла доглядати за «зеленими друзями», щоб саджанці з часом перетворилися на 
гарну алею, яка буде дарувати людям радість та милувати око. А ветерани в свою чергу обіцяли ще і навесні 
продовжити акцію. 
 

                                                                             Тетяна Карпенюк, Віта Сєргєєва 
                                                                              ВОБФ «Карітас-Волинь» м. Нововолинськ 

Дуже важко людині, яка не має можливості побувати в інших місцях, мати 
уяву, що Світ різноманітний. Що є інші цінності, що є інші традиції, що є 
інша філософія життя. Причому це інше є зовсім поряд – у твоїй країні, навіть 
в твоїй області. 

В селі Букатинка 
Чернівецького районну Вінницької області живе унікальна сім’я 
митців Олекси та Людмили Альошкіних. Вони не лише майстри 
скульптури, гончарства, музики, художнього мистецтва, 
витинанки, літератури, але й збереження та донесення до дітей 
та дорослих людей традицій, історії та цінностей України. Село 
Букатинка знаходиться «на краю світу», туди немає хорошої 
дороги та вказівників, звідти втікає молодь залишаючи старі 
хати. І ці покинуті хати родина Альшкіних перетворює у музеї, 
в театри, в майстерні. 

До екскурсії були запрошені літні люди та школярі 
Войнашівської школи, які були акторами вистави «Ми це 
прожили…». Їдучи автобусом всі разом співали українських 
пісень, пригощали один одного печивом та фруктами, розповідали один одному історії. Це була дуже приємна 
та тепла атмосфера.  

Людмила та Олексій Альошкіни зустрічали нас в етнічному вбранні з цікавими розповідями та 
показами. А потім був спільний обід в старовинній хаті з колишнім глиняними посудом, якому дали друге 
життя. Літні люди дивувалися, що глиняні гладущики, миски, горщики можуть не лежати на горищі, а 
розмальованими стояти на видному місці та радувати людей. 

А дітям були цікаві різноманітні музичні інструменти, які були виготовлені на основі металевих та 
пластикових труб, пластикових відер та діжок, глиняних окалин. А також різноманітні мотузкові гойдалки. 

Ще цікавий момент. Коли ми йшли до садиби Альошкіних по вулиці, біля сусідньої хати поралася 
бабуся, побачивши нас, стала біля воріт щоб привітатися. Наші бабусі обступили її та почали розпитувати про 
життя-буття, а вона їх. Вона дивувалася, бо вперше до Альошкіних приїхали «старенькі». А ми раділи, що нам 
вдалося не лише порадувати учасників новим та цікавим, а й налагодити діалог між селами різних районів 
області. 

Оксана Бас, координатор проекту  
«Хоча літа і сивина та жити хочемо сповна», 

Барський терцентр. 

ЕКСКУРСІЯ ДО БУКАТИНКИ 
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Соціальні працівники та волонтери  БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 
протягом вересня-листопада проводили  тренінги для волонтерів.  
Під час тренінгів надавали кваліфіковані роз’яснення щодо допомоги 
хворим та тим, хто потребує особливого догляду – облаштування життєвого 
простору хворого, способи заміни натільної та постільної білизни, підгузків, 

техніка та способи переміщення осіб, які користуються допоміжними засобами пересування, вимірювання 
життєво важливих показників організму: рівня цукру в 
крові, артеріального тиску та пульсу, ранковий туалет 
та догляд за тілом хворого, види та обробка ран, 
техніка накладання пов’язки тощо.  
Всі ці тренінги готують до волонтерської роботи у 
проекті для людей похилого віку, у рамках якого ми 
допомагаємо немобільним та маломобільним  у 
веденні домашнього господарства, облаштуванні 
життєвого простору, придбанні необхідних засобів 
гігієни, побутових  речей.  
На тренінгах волонтери дізналися багато нового, 
напрацювали необхідні практичні навички. Досвід 
отриманий на тренінгах у Карітасі, самі вони вважають 
надзвичайно цінним. «Семінаристи, які працюють та 
працюватимуть волонтерами, за цей час змогли 
завдяки чудовим консультаціям належно 
підготуватися до соціального служіння, яке здійснюватимуть протягом цілого навчального року", - ділиться 
студент семінарії Августин Тимчак.-  Директор БФ "Карітас Івано-Франківськ УГКЦ" митр. прот. Володимир 
Чорній ще з першої зустрічі наголосив на надзвичайній важливості соціального служіння, яке є реалізацією 
Христової заповіді про любов до ближнього, особливо, у цей рік Божого милосердя. Учасники отримали багато 
позитивних емоцій та вражень від підготовки та цікавих тренінгів, на яких вони вчилися облаштовувати простір 
хворого, стежити за станом його здоров'я, гігієною тіла та здійснювати перевезення в інвалідних візках. Завдяки 
чудовим інструкторам, змогли за короткий проміжок часу добре підготуватися до служіння ближнім в якості 
волонтерів». 
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  

 
 

У розпалі - золота осінь, а учасники програми "Місце зустрічі - діалог"  
разом із волонтерами, студентами Одеського обласного базового 
медичного училища вже 
зібрались разом, щоб 

підготуватись до  Нового року, створити разом новорічне свято 
А справ виявляється чимало: потрібно підібрати ролі кожному,  
продумати і виготовити святкові вбрання, підібрати музику, вивчити 
вірші та пісні, виготувати прикрси для залу та продумати призи та 
подарунки. Дід Мороз вже прислав телеграму: подарунки дістануться 
лише тим, хто прийде на свято в карнавальному костюмі. Тож усі 
разом думають над тим, чим би здивувати старого. Рукодільниці 
виготовляють кольорові сніжинки з побажаннями, любителі театру на 
чолі з волонтером Оленою Смагіною вигадують сценарій свята, а 
художники по костюмам Олена Калмикова та Лада Бондарєва допомагають створити цікаві святкові образи 
усім бажаючим.  
Серед учасників програми - чимало креативних людей, рукодільниць та майстринь, які із задоволенням діляться 
своєю творчістю. Свято буде веселим! 

В КАРІТАСІ ВІДБУЛИСЯ 
ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ 

ГОТУЄМОСЯ ДО СВЯТА 
РАЗОМ 
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Ольга Філіппова, 
 координатор програми "Золота осіньлюдей похилого віку",  

м.Одеса, ГО "ВСАД "ІТ-бабусі" 
itbabushka.com.ua 

it.babushki@gmail.com 
 

 72-й рік минув з часу вигнання з України нацистських окупантів. Але не 
згасає пам'ять про тих, хто на поклик Батьківщини піднявся на її захист. 
Ця дата залишиться найсвітлішим спомином у серці кожного із нас. 
Адже саме Україна зазнала 

найбільших жертв і руйнувань у Другій світовій війні. 
В рамках відзначення 72-ї річниці від дня вигнання з України 
нацистських окупантів на абонементі центральної міської 
бібліотеки було проведено вечір-реквієм «Тихі зорі вічної 
пам’яті». 
Члени Новомосковського відділення Української спілки в’язнів 
жертв нацизму, користувачі абонементу, учасники заходу зі 
сльозами на очах слухали розповідь Коваленко Людмили 
Іванівни - голови Новомосковського відділення Української 

спілки в’язнів 
жертв нацизму. 
Вона нагадала 
присутнім, про те 
що війна забрала 
життя у мільйонів людей, про жахливі злочини фашистів. 
Ведучі вечора Уханова Ірина та Отавенко Вікторія прочитали 
вірші про війну, розповіли, як на окупованій території 
гітлерівці знущалися над мирним населенням та 
військовополоненими; Присутні переглянули уривки з 
художніх фільмів «Україна в огні», «У бій ідуть одні 
«старики», «Ати - бати, ішли солдати». 
Бібліотекарі абонементу оформили книжкову виставку 
«Подвигу жити вічно», та провели огляд літератури «У війні 
палала рідна Україна». Також були представлені малюнки 

юних художників м. Новомосковська на тему «Діти на дорогах війни». 
«Минають десятиліття... народжуються і виростають нові покоління все менше залишається тих, хто пам’ятає 
злочини фашистів зі свого трагічного досвіду. Але в пам'яті народній ніколи не погасне подвиг тих, хто 
боровся і поліг за визволення рідної землі», такими словами завершився вечір-реквієм «Тихі зорі вічної 
пам’яті». 

Проект «Спілкування без меж: підтримка 
молодими волонтерами ЖНС на 

Дніпропетровщині». 
м. Новомосковськ 

Керівник: Шабанов М.В. 
 

Проект «Допомога 
жертвам націонал-
соціалізму, що страждають 
від конфлікту на Сході 

України - «Літні люди у біді»  
Громадська організація "Волонтерській рух "Спільна 

допомога" 
В Слов’янську та Краматорську продовжують діяльність клуби 
спілкування жертв фашизму проекту «Літні люди у біді». 

В жовтні волонтери проекти провели ремонти осель  
п’яти мешканців Словенську, що постраждали від націонал-
соціалізму та є членами клубів спілкування «Літні люди у біді».  

Так, у Слов’янську  проживає Харпунова Ніна Іванівна. 

«ТИХІ ЗОРІ ВІЧНОЇ  
ПАМ ’ЯТІ» 

ПРОЕКТ «ЛІТНІ 
ЛЮДИ У БІДІ» 
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Ніна Іванівна учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, молоденької 
дівчинкою була викрадена в Німеччину, де їй довелося пережити і голод і 
страждання. Оселя Ніни Іванівни потребувала капітального та заміни 
сантехники та кухонного обладнання. Завдяки проекту «Літні люди у біді» 
волонтери ГО "Волонтерській рух "Спільна допомога" здійснили 
необхідний ремонт та покращили умови життя Ніни Іванівни. 

Інші ремонти були проведені при схожих обставинах.  
Літні люди, яким була надана допомога,  не мали ані коштів ані сил 

щоб провести ці ремонти власноруч. Тому молоді волонтери громадської 
організації «Волонтерській рух «Спільна допомога» вирішили допомогти 
їм. Будівельні матеріали для ремонтів були придбанні завдяки допомоги 
Фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє». За що Фонду велика 
подяка! 

Керівник проекту «Допомога жертвам націонал-соціалізму, що 
страждають від конфлікту на Сході України - «Літні люди у біді» 

Ольга Мінчик (ГО "Волонтерській рух "Спільна допомога"). 
 

 
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/ 

 

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