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       Під таким гаслом на Лубенщині відзначили Міжнародний день 

толерантності. 16 листопада 2016 року в концертному залі Мацківського 

сільського будинку культури представники різних поколінь разом з активістами 

громадської організації «Твій Світ», працівниками центральної районної 

бібліотеки ім. В. Малика та територіального центру соціального 

обслуговування створили своєрідний майданчик для спілкування і спільної 

діяльності.  

Програму заходу підготували працівники сільської бібліотеки 

Центральної районної бібліотечної системи, яку представляла 

завідувач методичним відділом Лубенської ЦБС Тетяна Сафронова.  

Про гармонізацію відносин між поколіннями говорили під час 

творчих виступів учасники художньої самодіяльності та члени 

клубу «Надвечір′я».  Ведучі заходу вручили присутнім святковий 

коровай та  провели годину толерантності, наголосивши, що свою 

повагу, шану, гордість  потрібно проявляти кожен  день.  Мова йшла 

й про обов’язок молодого покоління – поважати і шанувати людей 

похилого віку.  

Згадали словами пошани і тих, хто самостійно не може 

пересуватись, ветеранів Другої світової війни, яких лишилося в селі 

двоє, та односельчан, які примусово були вивезені на роботи до Німеччини. Це Пазенко Марія Іванівна, Михайленко 

Марія Пантелеймонівна, Гапченко Ганна Трохимівна та Кононенко Євгенія Василівна.  

Також слово було надано дітям, які згадали про своїх дорогих  і близьких  людей: бабусів та дідусів. Вірші та пісенні 

привітання звучали від наймолодших учасників Нещерет Костянтина, Дупір′як Вероніки, Яковлевої Віри, Савлука 

Святослава, Соломахи Євгенії.  

«Незважаючи на нелегкі часи, які переживає сьогодні українське село і вся країна в цілому ми повинні навчитися жити в 

злагоді, розумінні, і саме сьогодні люди потребують такого згуртування і спілкування», - говорить 77 річний Микола 

Федорович Сагайдак, голова сільської ветеранської організації.  

На завершення заходу  голова Мацківської сільської ради Дзюба Микола Антонович звернувся зі словами пошани до 

присутніх осіб похилого віку і наголосив на важливості подібних зустрічей для громади села.  Далі учасників чекало 

частування та тематичний майстер-клас, спрямований на формування терпимого ставлення до проблем старіння і 

віковим змінам людини, який провела завідувач відділення соціально-побутової адаптації територіального центру 

соціального обслуговування Лубенської РДА Сергієнко Наталія Володимирівна.  

Подія відбулася в рамках 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».  

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», м. Лубни.  

tviisvit@gmail.com  
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ПОДОРОЖ В МИНУЛЕ 

 
     В рамках проекту в листопаді для мобільних учасників проекту та 

волонтерів було організовано екскурсію в кафе-музей «Шинок», що 

знаходиться в с. Переспа Рожищанського району по трасі з Луцька до Ковеля.   

В мальовничому куточку Волинського краю майоріє це невеличке село, що 

приваблює стомлених подорожуючих. В самому центрі села розташований 

невеличкий «Шинок», що є прихистком та просто гарним місцем відпочинку. 

     Свою історію цей 

заклад веде не багато не 

мало, а з 1906 року. Так, 

саме історії, так як кафе 

являє собою 

справжнісінький музей. 

А якщо бути точніше, то 

два музеї. Один - це 

предмети селянського 

побуту, які сотнями 

розставлені і розвішані 

по стінах самого кафе. 

Старовинна мідна, 

латунна і глиняний посуд, колекції швейних машинок, прасок, патефонів і грамофонів, знаряддя праці, вишиванки, 

купюри всіх часів, фото і документи Під стелею музею-кафе висить човен - «довбанка»! Всі без винятку експонати 

викликають пильну увагу. А інший музей «Шинку» - це музей Першої Світової війни, під який виділено прибудова до 

кафе - старий млин. І якщо перший музей почав свою історію власне з появи кафе в 1906 році, то другий Володимиром 

Шевчуком був відкритий в 2011 році - в рік 95-річчя Брусиловського прориву. Ця битва ще відома як «Луцький» прорив 

і була вона найуспішніша і найграндіозніша битва Російської армії періоду Першої світової війни. На стінах - сталеві, 

оповиті іржею каски - німецькі штальхельми і російські системи Андріана, гвинтівки, обойми, майже комплектний 

кулемет «максим», що стояв на озброєнні російської армії, господарське приладдя і особисті речі - фляжки, машинки для 

стрижки, бритви. На окремому столику - осколки снарядів і латунні 

підривники. Кожен експонат забезпечений окремою табличкою з описом. 

Тут же фотографії часів війни, схеми, карти. 

    Учасники екскурсії отримали багато позитивних емоцій від експонатів 

даного закладу, тому що в кафе-музеї «Шинок» експонатів зібрано більше, 

ніж в деяких районних музеях. 

 

    Проект «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» в рамках програми «Місце 

зустрічі ДІАЛОГ» за фінансуванням Німецького фонду 

«Пам'ять,Відповідальність та майбутнє» 

м.Луцьк 

Валентина Лазарук- Керівник проекту,  

Голова правління  ЛМГВО МВЖН 

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

<lazaryk@i.ua> 
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СВЯТО ВОЛОНТЕРІВ  

ПРОЕКТ  «СТВОРЕННЯ 

РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ 

ОСІБ,ЩО ДОГЛЯДАЮТЬ 

СТАРЕЧИХ МАЛО МОБІЛЬНИХ 

ЛЮДЕЙ,ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ВІД НАЦИСТСЬКИХ 

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

 До Міжнародного дня волонтера у відділені Всеукраїнської благодійної 

організації  «Турбота про літніх в Україні» в м. Глухів відбулась святкова 

зустріч, на яку запросили міського голову та начальника управління соціального 

захисту населення. 

 Мішель Терещенко – мер міста подякував волонтерам за їх вагомий внесок в розвиток волонтерського руху в місті, 

постійну співпрацю з громадськими організаціями в допомозі  бійцям  АТО  та зробив подарунок  для «чаювань»  в 

теплій, дружній атмосфері, що дуже важливо одиноким похилим людям. 

Лариса Громак начальник УСЗН)  привітала волонтерів - людей  поважного віку та побажала залишатися на довгі роки 

енергійними та завзятими в добрих справах. 

 Тамара Александренко (директор «ТЛУ») відзначила подяками 

волонтерів, які працюють над виконанням проекту « Активізація жертв 

нацизму та людей  старечого і похилого віку інших категорій шляхом 

участі в заходах соціального спрямування та здорового способу життя» 

за підтримки фонду «Пам!ять.Відповідальність.Майбутнє.» 

(Німеччина) та побажала всім волонтерам нових здобутків в їх 

волонтерських справах, подякувала всім гостям за постійну допомогу 

та підтримку в діяльності відділення «ТЛУ» в Глухові. 

 Подякою міського голови нагороджено волонтера Людмилу Чалу за 

активну громадську діяльність та з нагоди Міжнародного дня 

волонтера. 

 

Керівник  відділення Всеукраїнської благодійної організації  

 «Турбота про літніх в Україні» в м. Глухів       Т. Александренко  
Glukhiv-tlu@i.ua 

 
 Волонтери  відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про 

літніх в Україні»  в місті Хмельницькому розпочали реалізацію нового 

проекту, за яким при Хмельницькому міському територіальному центрі  за 

адресою м . Хмельницький, вулиця Перемоги 7а, буде створено центр для 

надання інформації, 

підтримки та 

консультування осіб, 

які доглядають людей 

старечого віку з обмеженою мобільністю, які постраждали від 

нацистських переслідувань. 

Волонтери  відділення ТЛУ працюють з цією категорією людей і 

добре обізнані з колом їх проблем. Сьогодні в Україні відсутні 

будь-які заклади  або установи,які б могли допомогти родині, що 

опікується родичем старечого віку з обмеженою мобільністю. 

Зазвичай родина на має достатніх знань і інформації і 

залишається наодинці з проблемою. 

 

Означений напрямок роботи проекту виконується  у тісній 

співпраці з місцевим управлінням соціального захисту населення. 

Після навчального тренінгу волонтери 21 листопада 2016 року 

зустрілись з начальником управління праці та соціального захисту населення  Слов’яном Ільковичем  Воронецьким. 

Слов’ян Ількович подякував волонтерам за  їх працю,нагородив  найбільш  активних  грамотами , побажав успіху та  

пообіцяв всебічно  допомагати в реалізації проекту. 

Соловей Алла,координатор волонтерської групи 

 у місті Хмельницькому 
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НОВЫЙ ПРОЕКТ СОБИРАЕТ 

НОВЫХ ЛЮДЕЙ. 

ДІАЛОГ ПОКОЛІНЬ 

 

РОБИ ДОБРО – І ВОЗДАСТЬСЯ 

СТОРИЦЕЮ 

 

Ноябрь уходящего года ознаменовался на Корсуньщине особым событием. В 

середине месяца в музее районного совета ветеранов состоялась презентация 

нового для этой местности социального проекта.  

Для ветеранов Великой Отечественной войны разного рода встречи – дело  привычное. Но на этот раз все были приятно 

удивлены, увидев в своих рядах совершенно новых людей. 

Это тоже ветераны, люди довольно почтенного возраста, пережившие войну. Объединяет их то, что они стали жертвами 

нацизма.   

 

Например, Мовчун Неля Андреевна родилась в Германии и именно эту 

страну считает своей далекой родиной, а Охрименко Василий 

Павлович и Ракша Николай Николаевич пережили там самые 

страшные месяцы в концлагере. 

Никза Нина Андреевна, Шевченко Галина Петровна, Рябенко Анна 

Лукьяновна совсем молоденькими девчушками были насильно угнаны 

в Германию. У каждой своя история, свои воспоминания, в которых 

есть место и боли и радости. Сегодня это больные люди, прикованные 

к постели. Именно для такой категории и задуман социальные проект 

«Встреча», который начал свой путь при финансовой поддержке 

немецкого благотворительного фонда «Память. Ответственность. 

Будущее». 

С большим интересом посетители выслушали перспективную 

программу реальных мероприятий проекта. Оказывается, именно такому неформальному общению на лоне природы 

ветераны обрадовались больше всего, а Николай Ходаковский подарил проекту свою книгу воспоминаний «Грани 

жизни». 

Но в ходе встречи руководитель проекта особо подчеркнула. Что особое внимание будет уделено немобильным членам. 

Именно их посещением и закончился месяц. 

Например, Сава Ничипорович, которому в следующем году исполнится 100 лет, так разволновался, ожидая нас, что 

«нагнал» давление и встреча продлилась буквально несколько минут. А вот Нина Андреевна подготовилась к нашей 

встрече основательно. Она несколько часов рассказывала нам о том, как в 15 лет была угнана в Германию и как там 

сложилась ее судьба. Мы только удивлялись, что она помнит до мелочей все имена и события.   

С каждым своим подопечным мы расставались добрыми друзьями. Мы увидели поле своей реальной деятельности. Они 

получат самое главное – возможность общаться с кем-то кроме своих членов семьи. Надеемся на обоюдное 

удовлетворение. 

Руководитель Корсунь-Шевченковского  

проекта  «Встреча» 

Тамара Артамонова. 

 
 
    В одному з ліцєів м. Чугуєва відбулася зустріч групи учнів з  Торєєвою 

Катериною Іванівною, 1930 року 

народження, яка в  березні  1943 року, коли йшла війна,  волею долі  

опинилась зовсім одна на окупованій території. І ці маленька, дівчинка, якій 

на той час було тільки 13 років, знайшла в собі сили і волю, щоб вистояти і 

не загинути. Вона знайшла в покинутій хаті кормовій буряк і тільки  їм 

харчувалась. А коли з річки, яка розділяла її від рідного дому, зійшла крига і 

в травні стало тепліше, вона, подолав багато труднощів, змогла перебратися 

на другий берег до дому. 

     Учні уважно, затаїв подих, слухали цю нелегку розповідь. А  за чаювання 

вбувся діалог поколінь. Діти засипали Катерину Іванівну питаннями. Їм було 

дуже цікаво дізнатись усі найдрібніші подробиці цієї розповіді. Особливе 

враження на дітей призвів той факт, що той час, вона була молодшою за них і 

змогла протриматися і вижити, проявити кмітливість і  знаходити вихід з 

самих складних ситуацій.  На при кінці зустрічі одна з дівчинок не змогла 

утриматися і, зі сльозами на очах, обняла Катерину Іванівну.        

Керівник проекту Єгорова В.В. 

egorova.valentina@i.ua 

 
 5 грудня світ відзначає міжнародний день ООН на честь осіб, що займаються 

волонтерством. 

Ось уже більше року працює волонтерська група проекту «Укріплення 

соціальних зв'язків людей, які постраждали від нацизму, шляхом проведення 

зустрічей з молоддю, як для мобільних, так і для немобільних людей похилого віку», представники якої на дому 
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ТРЕНІНГ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ 

ДІАМАНТОВЕ ВЕСІЛЛЯ 

відвідують тих жертв нацизму, хто вже не може самостійно вийти з дому. 

За рік роботи наші волонтери ... 

здійснили понад 160 відвідувань своїх підопічних; 

зробили понад 200 телефонних дзвінків; 

налагодили контакт і спілкуються з підопічними як близькі люди; 

здійснюють регулярну допомогу в побуті; 

організовують дозвілля (читання книг, журналів, прогулянки на свіжому повітрі), 

і роблять багато іншого, що неможна виміряти в цифрах! 

З нагоди свята та підсумовуючи роботу волонтерів за рік, учасники проекту 

«Укріплення соціальних зв'язків людей, які постраждали від нацизму, шляхом 

проведення зустрічей з молоддю, як для мобільних, так і для немобільних людей 

похилого віку» дякують всім тим волонтерам, які працювали в проекті протягом цілого 

року, робили добрі справи і приносили користь іншим людям! 

 

 

Керівник проекту – Романова-Тремль М.В. 

Координатор волонтерської групи – Єльцова О.Є.   

місто Харків  

 

 
 В листопаді 2016 року Відділенням Всеукраїнської благодійної організації 

«Турбота про літніх в Україні» в м. Черкаси проведено тренінг для волонтерів на 

тему: «Взаємозв’язок старшого і молодого покоління: психологія відносин».  

Мета тренінгу: підвищення знань про причини конфліктів між молоддю та 

старшим поколінням та шляхи їх 

вирішення. 

Актуальність питання полягає в тому, що зараз в родині проживає 

декілька поколінь, особливо це стосується родин внутрішньо переміщених 

осіб. Тому потрібно вміти адекватно реагувати на різні конфліктні 

ситуації, що можуть виникнути, для подальшого збереження 

психологічного та фізичного здоров’я. 

Під час тренінгу використовувались наступні методи: 

інформування, робота в малих групах, «Мозковий штурм», групове 

обговорення. 

Зазначено, що існує декілька причин конфлікту між молоддю та 

старшим поколінням. Це можуть бути несумісність інтересів сторін, 

матеріальні проблеми, аморальна поведінка членів сім'ї, житлово-побутові 

негаразди, різниця в соціальному становищі поколінь, віддаленість проживання «батьків» і «дітей», дорослішання дітей, 

різні цінності молодого і старшого поколінь, боротьба за владу і вплив в сім'ї та інше. Дуже часто конфлікти 

відбуваються через те, що батьки не хочуть визнати, що їхня дитина подорослішала.  

Підсумком тренінгу стало розуміння, що для того щоб звести конфлікти до мінімуму, необхідно враховувати 

індивідуальні психологічні особливості кожного з учасників конфлікту. Рішенням  проблем є довірчі відносини в родині, 

коли молода особа може звернутися зі своїми проблемами до дорослих, не чекаючи осуду і заборони. Треба пам'ятати 

про те, що як і на яких засадах ми будемо будувати відносини в своїй сім'ї буде залежати, по суті, все наше життя. 

Потрібно поважати старість, намагатися виховувати своїх дітей в дусі нового часу, не втрачаючи при цьому 

загальновизнані моральні цінності і завжди пам’ятати, що двох однакових поколінь не буде ніколи. 

Тренінг проведено в рамках проекту «Активізація жертв нацизму та людей старечого і похилого віку інших 

категорій шляхом участі в заходах соціального спрямування та здорового способу життя» за підтримки  Фонду EVZ за 

програмою «Місце зустрічі – Діалог» в Україні. 

      Виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах  

      Бугеря Тетяна Анатоліївна 

 
 

14 листопада 2016 року учасники проекту «Активізація жертв нацизму та людей 

старечого і похилого віку інших категорій шляхом участі в заходах соціального 

спрямування та здорового способу життя» Іван Степанович та Надія Семенівна 

Рожко святкували своє діамантове весілля. Народилось подружжя в 1938 році в 

селі Богодухівка Чорнобаївського району нині Черкаської області. Раннє 

дитинство припало на тяжкі  роки німецької окупації. Вісімнадцятирічними юнаком та дівчиною вони стали на 

весільний рушник. У подружжя народилось четверо дітей, але вижило двоє діток. 
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ПОВЕРНЕННЯ В МОЛОДІСТЬ 

Люди, не надо бояться! 

 Надія Семенівна має більше шістдесяти  років 

трудового стажу. Працювала в рідному колгоспі, в м.Сміла 

Черкаської області, в Німеччині, де служив чоловік. 

працювала поваром. В Черкасах близько 45 років працювала 

в дитячому санаторії «Зміна». 

 Іван Степанович служив в армії, потім чотири роки 

надстроковиком в Німеччині, працював на заводах Черкас. 

Він був активним учасником художньої самодіяльності на 

Черкаському заводі телеграфної апаратури. Хвороба не додає 

сил, але ветеран не втрачає оптимізму.  

 Подружжя бере участь  у проекті, займається 

самомасажем за допомогою тренажерів, які придбані за 

кошти  Німецького Федерального Фонду «Пам'ять, 

Відповідальність, Майбутнє», познайомилось  та виконує  

комплекс посильних фізичних вправ. Надія Семенівна гарна 

рукодільниця, в’яже чудові вироби, любить квіти – на вікнах 

буяють фіалки,навіть цвіте алое. 

 Ювілярів привітали волонтери Відділення Всеукраїнської благодійної організації  «Турбота про літніх в 

Україні» в м.Черкаси.  Подружжю побажали міцного здоров’я,   благополуччя та прожити разом ще багато років. 

  

      Виконавчий директор»ТЛУ» в Черкасах 

       Бугеря Тетяна Анатоліївна. 
 

У листопаді на учасників нашого проекту чекав справжній сюрприз – своєрідне 

повернення в їхню молодість. Це стало можливим завдяки магії театрального 

дійства. Прохолодного осіннього вечора літні за віком, але юні душею люди 

завітали в затишну глядацьку залу «Під дахом», розташовану на горішньому 

поверсі Національного драматичного театру імені Лесі 

Українки. Тут, у теплій, камерній обстановці, відбувся показ 

вистави-концерту «Клавдія Шульженко. Старовинний 

романс».  

 

Режисер Ольга Гаврилюк створила цей спектакль на 

матеріалах з біографії легендарної співачки, пік слави якої 

припав на дитинство і молодість учасників нашого проекту – 

членів Жіночого центру «Надія» та Української спілки в’язнів 

– жертв нацизму. Пісні і спогади славетної виконавиці, що 

лунали з вуст актриси Ольги Когут, викликали у відповідь 

багату гаму переживань і зустрічних спогадів. Історії кохання, 

гнітючий тиск тоталітарної системи, страшні і голодні воєнні 

роки – усе це проносилося в пам’яті глядачів старшого 

покоління, а їхні серця зігрівала теплота людських почуттів, які вдалося зберегти попри перенесені страждання і які 

знайшли яскравий вияв у творчості Клавдії Шульженко. Додому всі поверталися окриленими. Учасники проекту ще 

довго згадували театральну зустріч під дахом, розмірковуючи про повну випробувань та протиріч епоху своєї молодості, 

пісенним уособленням якої стала неперевершена Клавдія Шульженко. 

Людмила Слєсарєва, 

керівник проекту 

e-mail: pir.dds.nm@gmail.com 

тел.: +380 95 561 19 84 
 В рамках программы "Место встречи - диалог"  "IТ-бабушки"   частенько 

проводят  литературно-музыкальные вечера для людей пожилого возраста. Это 

не только 

интересно, но и 

полезно: 

литература и музыка помогают сохранять активность мозга 

и продлевают жизнь. Наша очередная встреча проходила в 

замечательном месте — Золотом зале Литературного музея 

и в очень приятной компании. 

Программу под названием "Люди, не надо бояться" 

представил зрителям международный коллектив артистов в 

составе - Алексей Семенищев (Одесса), Илья Змеев 

(Варшава), Куан Зе Хей (Китай).  

Концерт начался с вечной и непреходящей «Лунной 

сонаты» Бетховена в исполнении студента ОНМА Куан Зе 
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ПРОЕКТ «ЛІТНІ ЛЮДИ У БІДІ» 

ЗУСТРІЧ У ЧЕРНІВЦЯХ 

Хея, благодаря чему в зале восцарилась божественная атмосфера. Потом были Антон Чехов, Александр Галич, Булат 

Окуджава, Владимир Высоцкий…  

Артисты подарили одесским слушателям незабываемые минуты Красоты, Радости, Любви, которая проникала к нам 

сквозь Время через творчество великих… 

- У нас, бывших советских людей, осталось немало страхов, и это - атавизмы советского прошлого, - рассказывает один 

из авторов программы Алексей Семенищев, - пожилые люди до сих пор боятся многих вещей, не осознавая этого, и  

наша программа под названием "Люди, не надо бояться!" может помочь людям осознать эти фантомы прошлого с 

помощью искусства. 

- То, что в Одессе происходят такие проекты для пожилых людей - это говорит о том, что у вас есть зачатки 

гражданского общества, - говорит  Илья Змеев, - без этого человек чувствует себя не человеком, а винтиком в системе. Я 

желаю вам, одесситам, создать сильные общины на местах и взять на себя ответственность за то, что происходит в 

стране. Люди, не надо бояться! 

Участники программы "Место встречи - диалог" с огромным наслаждением прослушали концерт и долго благодарили 

артистов нестихающими аплодисментами. 

Ольга Филиппова 

Координатор программы  

"Золотая осень людей пожилого возраста" 

г.Одесса, 

it.babushki@gmail.com 

www.itbabushka.com.ua 
 У листопаді  2016 року, в 

рамках проекту «Літні люди у біді», 

нашою організацію  був 

організований  груповий тренінг, в 

ході якого, волонтери, а також найбільш активні представники цільової 

групи, були навчені основам організації клубів спілкування, наративним 

технологіям, технологіям проведення рольових тренінгів та основам 

спілкування з літніми людьми. В тренінгу прийняли участь волонтери зі 

Слов’янську, Краматорську та інших міст Донецької області.  

В листопаді  

волонтери проекти провели 

ремонти осель  п’яти 

мешканців Краматорську, 

що постраждали від націонал-соціалізму та є членами клубів спілкування 

«Літні люди у біді». 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"). 

 

 

 
 

 

Напередодні Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні’ в приміщенні 

Чернівецького місцевого осередку Міжнародної громадської організації 

«Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», який розпочав роботу по 

реалізації проекту в рамках програми підтримки німецького федерального Фонду 

«Місце зустрічі : Діалог» зібрались члени цільової групи , які пережили лихоліття 

війни – це в’язні нацистських таборів, жертви окупаційного режиму. Значна 

кількість з них пережили і голодомори. 

На столі, вкритому вишиваним рушником - житні колоски, грона калини, горить свіча пам’ямі жертвам голодоморів.  

Хвилина мовчання. Присутні вшанували пам’ять жертв вимушених голодоморів хвилиною мовчання. Звучить тихо 

музика – реквієм А. Моцарта. 

Перед учасниками зустрічі виступив професор, доктор історичних наук Чернівецького національного університету ім. 

Ю. Федьковича  Бріцкий  П.П., який презентував свою книгу «Голодомори в радянській Україні ( 1921-1923р.р, 1932-

1933 р.р., 1946-1947 рр..)» - історичні дослідження та жахливі фото. Він один з небагатьох науковців, який сам пережив 

голодомори і провів наукові дослідження.  Професор Бріцкий П.П. поділився правдивими спогадами про ці жахливі 

події, наводив приклади прояву людяності та співчуття. Були наведені цікаві приклади  про голодомор на Буковині в 
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У БФ «КАРІТАС-КИЇВ» 

ВІДБУВСЯ КІНО ТРЕНІНГ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО 

ВІКУ 

СКАРБИ НАШОГО ЖИТТЯ 

1946-47 р.р. та випадки канібалізму. 

 Учасниця проекту Корольова О.З. поділилась своїми переживаннями і спогадами про голодомор 1946-1947 років.  Мати 

померла і залишилось п’ятеро дівчат - сиріт. Батько одружився і мачуха виховала всіх прийомних доньок, всім дала 

освіту, і замінила їм рідну мати.  Також учасники зустрічі поділилися власними спогадами та спогадами своїх родин про 

ці жахливі події. 

В заході взяли участь представники студентської молоді – студенти історичного факультету ЧНУ. Книжкову виставку 

по темі голодоморів представили волонтери обласної наукової бібліотеки.  Зустріч по темі голодоморів представили 

волонтери обласної наукової бібліотеки  

волонтер партнерської організації  ГО «Центр культури, творчості та дозвілля вчителів» - Рузинська О.П. 

Електронна адреса: Klevchuko@ukr.met 

 

 
У БФ «Карітас-Київ» відбувся кіно тренінг для людей похилого віку з числа 

жертв націонал-соціалізму. Захід пройшов у рамках програми «Місце зустрічі: 

діалог» за підтримки німецького фонду EVZ та загальній організації і координації 

програми ВБО «Турбота про літніх». 

Під час кінотренінгу люди похилого віку переглянули документальну стрічку 

"Олександра Шулежко. Доля праведниці". Ця стрічка – це історія звичайної 

жінки, яка у часи Другої світової війни врятувала від смерті й голоду близько сотні черкаських сиріт, з них 25 були 

євреями. За що ризикувала поплатитися не лише своїм життям, але й життями власних дітей. Вона, в період окупації, 

зуміла організувати притулок для дітей-безхатченків. Однак як вдячність після війни від Радянської влади отримала 

ярмо «ворог народу» та відсутність роботи і лише за один день до смерті у 1994 році – заслужене визнання. Посмертно у 

1996 році, єврейська спільнота удостоїла її найвищою нагородою – званням «Праведниці народів Світу». 

    Олександра Шулежко народилася 1903 р. в селі Михайлівка Драбівського району (нині — Черкащина). Походила з 

заможної родини селян Шелудьків, закінчила гімназію, потім — педучилище. 1921 р. вийшла заміж за Федора Шулежка, 

якого репресували 1937 р. Олександра залишилася сама з чотирма дітьми. Один син помер немовлям, другий став 

танкістом, згорів заживо під час війни, а дві доньки, Алла і Лариса вижили 

Коли німецькі війська відступали, вони примусово евакуювали й дитячий будинок, який створила Олександра Шулежко. 

Вона прилаштувала частину вихованців у навколишніх селах, але з іншими мусіла рушати з німцями. Вони доїхали до 

Вінницької області, але звідти Олександра Максимівна зуміла знову дістатися з дітьми до Черкас. Та жаль, тут її вже 

чекали, оскільки у місто поверулися інші окупанти - радянська влада. Виховательку відсторонили від спілкування з 

дітьми, заборонили працювати за фахом. Олександра Максимівна влаштувалася на роботу до реєстратури. Так до 1968 р. 

її підозрювали у співпраці з нацистами. Натомість вихованці жінки завжди тепло згадували свою другу маму. 

Кінотренінг пройшов дуже добре, присутні обговорювали фільм, ділилися спогадами, обмінювалися думками, 

згадували тих людей, хто допомагав їм вижити під час війни та у скрутні повоєнні часи. Але найважливіше, що 

відбулося – це живе спілкування стареньких самотніх людей, яким цього бракує. Тут вони змогли висловитися, їх 

слухали, вони могли почути інших однолітків. Цьому спілкуванню також сприяв з любовю накритий святковий стіл, 

чаювання та затишна родинна атмосфера, яку організували працівники та волонтери Карітас Київ. 

о. Роман Сиротич, директор БФ «Карітас-Київ» м. Київ, 

syrotych@ukr.net 

http://www.caritas-kiev.org.ua/ 
За підтримки фонду «Пам’ять , відповідальність  та майбутнє» (EVZ)  в рамках 

проекту «Скарби нашого життя. Від серця до серця» активізував свою діяльність  

Магдалинівський осередок ДОВ УСВЖН. Діяльність нашого осередку 

зосереджена на  темі,яка знайшла своє відображення в самій назві проекту. 

30 листопада 2016 року в приміщенні Почино – Софіївської  ЗОШ 

Магдалинівського району Дніпропетровської області відбулася зустріч в рамках 

діалогу поколінь . На зустрічі були присутні близько 50 жителів сільської 

громади від учнів 7-го класу до людей 80-річного віку. 

Темою ,що об’єднала всіх присутніх  , була тема життя Роду. На зустріч 

були запрошені представники старійшого Роду Башмакових, які 

проживали на теренах села більше 100 років. Ниткою пам’яті спогадів  

були об’єднані всі від малого до великого. 

Онучка Башмакова Петра Івановича, який пропрацював вчителем 

географії і директором школи більше 50 років,  Іра Ізотікова продовжує 

вчительську традицію свого дідуся. Нею був представлений  матеріал  про 

історію свого Роду. Дідусь  офіцер, бойовий льотчик, пройшов  всю війну  

від 1939 року. Бабуся Катерина Петрівна була на примусових роботах в 

Німеччині в містечку Брахт.  Народили і виховали шестеро дітей. 

Спогадами про свою маму, яка теж була на примусових роботах в 

Німеччині, поділилася  колишній директор школи Морока Валентина Юхимівна. 

З уст онуки  та дочки був переданий життєвий досвід  своїх  рідних людей.  

Об’єднуючою оптимістичною  нотою була тема пам’яті і вдячності своїм предкам за подароване життя. 
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ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «ГАРЯЧІ 

СЕРЦЯ» 

 Тетяна Коваленко ,керівник проекту «Скарби нашого життя. Від серця до серця» ,що виконується 

Магдалинівським осередком  ДОВ УСВЖН  

 

 В рамках проекту в листопаді для мобільних учасників проекту та волонтерів 

було організовано виїздне засідання клубу «Гарячі серця» до колег Ради ветеранів 

Ковельщини. 

Секретар Ковельської ради ветеранів 

війни і праці, куратор мистецького 

факультету Університету третього віку а 

разом з тим член Спілки Батраченко Марія Павлівна привітала гостей: членів 

громадської організації «Спілка в’язнів-жертв нацизму», слухачів університету 

ІІІ віку, всіх запрошених із двома святами- Днем залізничника і днем зустрічі 

ветеранів Ковеля і Луцька. 

Чудовим подарунком, особливо для гостей була постановка ветеранським 

аматорським театром «Осіннє золото» вистави по поемі О.С.Пушкіна 

«Цигани». 

Дійство розпочалося весело і яскраво, забриніла циганська гітара, 

мелодійно заграла циганська скрипка, замиготіли в швидкому танці 

циганські широкі різнобарвні спідниці, полетіли в актову залу дзвінкі 

циганські пісні «Дві гітари» , «Люблю цигана Яна». Перед глядачами 

актори-аматори талановито розкривали трагедію української циганки 

Земфіри, яка чарувала всіх своєю грою.  

Зал вітав артистів стоячи. Присутні бажали аматорам здоровя, любові та 

довголіття. 

 

    Проек «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» в рамках програми «Місце зустрічі ДІАЛОГ» за фінансуванням Німецького фонду 

«Пам'ять,Відповідальність та майбутнє» 

м.Луцьк 

 Валентина Лазарук- керівник проекту , Голова правління  ЛМГВО МВЖН  

 

 

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/

