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ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ВІСНИК 

ГРУДЕНЬ 2016 РІК 
 

Грудень місяць характеризується підготовкою до Різдвяних 

свят. Учасники проекту «Організація діяльності центру 

«Довіра» для жертв націонал-соціалізму», що діє у ВОБФ 

«Карітас-Волинь» з-за підтримки німецького фонду «Пам'ять, 

відповідальність, майбутнє», перейняті передсвятковим 

настроєм на гурткових зустрічах виготовляли новорічні прикраси, ялинки, листівки і янголів із 

паперу, стрічок, мережива, ниток, гірлянд, природних матеріалів. Така арт-терапія гарно впливає на 

настрій людей похилого віку, вони пригадували свої дитячі роки та ділилися вміннями набутими ще 

у дитинстві. А найбільше задоволення - це 

дарувати власноруч створені вироби. 

        13 грудня для підопічних проекту був 

організований захід до Дня Святого Апостола 

Андрія Первозванного. Це свято хоч і церковне, 

але в той же час дуже глибоко пов’язане з 

народними традиціями. Воно дає нам можливість 

заглянути в нашу первісну культуру, зрозуміти 

той час, усвідомити те, як починала 

народжуватися культура наших далеких предків у 

часи сивої давнини. 

        Працівники проекту привітали присутніх зі 

святом, розповіли як святкували його наші 

пращури, забави, конкурси для присутніх. Люди 

похилого віку  пригадали як колись відбувались  

вечорниці, як вони ворожили, які наїдки готували. За традицією свято закінчилося чаюванням та 

спілкуванням між учасниками проекту. 

Тетяна Карпенюк, Віта Сєргєєва 

                                                                              ВОБФ «Карітас-Волинь» м. Нововолинськ   

caritas_volyn@yahoo.com 
За проектом ,,Підтримка колишніх в'язнів-жертв 

нацизму та стимулювання їх до активного і творчого життя" 

в Палаці ветеранів ВВВ 25 грудня пройшов захід ,,Зустріч 

колишніх в'язнів -жертв нацизму з волонтерами." Літні люди 

обмінювалися думками, спогадами про понівечене війною 

дитинство та молодість, обмінювалися думками, читали 

власні віршовані твори, зігрівали серця піснями 

.Порадували своєю творчістю колишніх в'язнів і 

ансамбль пісні ,,Багряний лист" та артисти 

Національної опери, які були запрошені на 

зустріч. В переддень Нового року присутні 

висловлювали один одному найкращі 

побажання з вірою і надією на те, що прийдешний 

рік принесе їм добробут, мир та здійснення 

бажань. 

Такі зустрічі надихають, стимулюють життє 

діяльність, приносять віру і надію...  

 

Керівник проекту Любов Суняєва,  
l.sunyaeva@yandex.com 

  

Передріздвяний час у 

центрі «Довіра» 

 

Зустріч з волонтерами 
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Святий Миколай Карітас-Київ цього року попрямував до 

багатьох дітей, але не лише до них. Завдяки волонтерам та 

працівникам Карітасу не були забутими також і люди 

літнього віку. Так на свято Миколая було охоплено понад 50 

осіб похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму до 

яких завітав св. Миколай із добрим словом та подарунками. 

Урочистість свята відбувалася у декілька етапів для 

різних груп – у Карітасі та поза ним, для мобільних та 

маломобільних і немобільних людей.  

Для мобільних людей із клубу зустрічей у Карітасі 

діти та волонтери приготували свято, в якому люди взяли 

активну участь, а тоді отримали подарунки із рук Святого 

Миколая. 

Усі відчули та побували у казці, бо це було свято 

добра і віри до дня Святого Миколая. У цих святкуваннях 

у Карітасі взяло участь понад 35 осіб – людей літнього 

віку, дітей, молодих людей та волонтерів. 

 Далі Миколай з привітаннями попрямував у с. 

Перемога Броварського району у Хоспіс, де проживає 23 маломобільних та немобільних осіб, яких 

через війну на Сході України волонтери змушені були вивезти. Це свято для цих стареньких 

повністю організували волонтери - діти та парохіяни парафії Трьох Святителів у м. Бровари разом 

із  

о. Олегом Панчиняком.  

Свято розпочалося виставою, що її підготували 

діти-учні катехитичної школи, яку очолює с. 

Євфросинія. Піснями, віршами, дитячими 

сценками потішали стареньких. Не обійшлося і 

без дарунків до свята – Святий Миколай вручив 

кожному подарунок. 

Дивлячись на дітей, кожен згадував своє 

минуле: "Ну що, діду, поїдеш до Києва? – 

запитали мене капелани. – А чого ж не поїхати, 

поїду, головне, щоб не чути більше пострілів…." – згадує  Белоконь Віктор. 

Віктор Олексійович із Пісків Ясинуватського району Донецької області. У свої 77 років 

внаслідок бойових дій майже повністю втратив слух, прожив майже рік у підвалі будинку та 

пережив найстрашніші обстріли. Саме там знайшли його 

українські солдати і доправили в лікарню. А вже з лікарні 

старенького капелани привезли в Хоспіс для людей літнього віку. 

Подібні життєві історії у всіх, які проживають у Хоспісі. 

Вони ніколи не думали, що після лихоліття Другої Світової війни, 

їм прийдеться у свій старенький вік втікати із своїх домівок. 

Вірніше не втікати, бо на це сил у них вже немає - а бути 

вивезеним добрими людьми, щоб, переживши Другу Світову 

війну у дитячі роки, не загинути у часи війни на Сході України у 

своїй старості.  

Парафія Трьох Святителів у м. Бровари на чолі із о. Олегом 

Панчиняком є прикладом систематичного волонтерства та 

постійної опіки для стареньких. Окрім відвідин, спілкування, 

спільного проведення часу, волонтери часто надають посильну 

допомогу літнім людям у вигляді миючих засобів, продуктів 

харчування, засобів гігієни, підгузників для лежачих. Ці люди 

потребують підтримки, адже на схилі літ їм так хочеться жити без 

війни. 

Здавалося б, що свято Миколая – це дитяче свято, але коли бачиш радість на обличчі 

стареньких, то розумієш важливість підтримки людей літнього віку. Радіємо, що Святий Миколай 

Карітасу зумів потішити, принести усмішку, звеселити, а навіть і розрадити та вселити надію у 

краще майбутнє цих стареньких, бо ж свято Миколая – це свято добра і любові, надії і милосердя. 

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

м. Київ, 

syrotych@ukr.net 
http://www.caritas-kiev.org.ua/ 

Святий Миколай 

Карітас-Київ привітав 

людей літнього віку 
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Напередодні Нового 

року колектив ПМБО 

«Вікторія» разом з 

волонтерами, молодими та 

літніми, провів для в'язнів-

жертв нацизму в ОПТУ 

захід «Новорічний вогник». На святі були присутні радник міського 

Голови Лінська Василина Трохимівна, яка від щирого серця 

привітала літніх людей з новорічними та різдвяними святами. 

Приємним моментом для в'язнів-жертв нацизму були новорічні 

подарунки, які їм вручило міське керівництво. Свято було веселим 

і радісним, з Дідом Морозом і Снігуронькою, з піснями, танцями і 

конкурсною програмою. Формат свята передбачав участь самих 

глядачів. Самі гості радували своїми талантами оточуючих, так як для них були приготовлені творчі 

майстер-класи. 

        Програму заходу ретельно готували молоді волонтери-студенти 

ОПТУ, які дуже хотіли порадувати людей старшого покоління. 

Виступи художньої самодіяльності, театралізовані вистави за участю 

Діда Мороза та Снігуроньки, Циганки, Звіздаря та інших новорічних 

персонажів віднесли всіх присутніх в казковий світ добра і любові, 

запалили молодий вогник і завзяття в очах старих. «Це одне з 

улюблених заходів людей старшого покоління. Літнім людям 

потрібно так мало - трохи турботи і уваги ... Величезна подяка 

Німецькому Федеральному Фонду «Пам'ять. Відповідальність. 

Майбутнє» за підтримку нашої категорії. Завдяки участі в проекті 

наше життя стало цікавішим» - говорить Голова місцевої організації в'язнів Шевченко Алла 

Василівна.  

У всіх був чудовий настрій: співали пісні, танцювали, брали участь у конкурсах - вогник вдався на 

славу!  

«Покращення  якості  життя  літніх  мешканців  м. Покров  та  селищ 

Олександрівка,  Гірник,  що постраждали  від націонал-соціалізму»                                                                                       

соцпрацівник Людецай О.М., ogbo-viktoria@i.ua 

Волонтери Житомирського відділення ВБО ТЛУ 

зустрілися з єдиним на Житомирщині колишнім 

радянським військовополоненим, в'язнем німецького 

концтабору “Гогенштейн” - Юхимчуком Іваном 

Омель'яновичем. Йому 98 років, проживає з дочкою та 

онуками. 

Іван Омель'янович поділився своїми спогадами з 

волонтерами.  
В полон потрапив 26 вересня 1941 року, де перебував до 

1945 року до часу визволення радянськими військами. В 

концтаборі зазнав знущань — не давали їжі та води по декілька 

днів. Або “баланду” один раз на добу. Вимушений був красти їжу, 

яку давали собакам. 

Скрізь панувала антисанітарія, воші заїдали до смерті. 

Працювати водили до пана в маєток біля містечка Гроссе 

Демінде, карали за найменшу провину. 

Кожен ранок з концтабору вивозили тіла померлих, а інколи 

ще й живих полонених, яких скидали в ями. Ями “стогнали”. Але 

Іван Омель'янович вижив, створив сім'ю, працював. На даний час 

він вже старенький, кволий, коли розповідає про полон — плаче. 

Волонтери в свою чергу розповіли сім'ї колишнього в'язня 

про Програму “Місце зустрічі: Діалог”, в якій вони беруть участь 

та про Директиву Федерального міністерства фінансів Федеративної Республіки Німеччини про 

виплату одноразової грошової допомоги колишнім радянським військовополоненим. Волонтери 

вручили Івану Омель'яновичу заяву-анкету за якою він повинен зібрати потрібні документи. 

Керівник відділення ВБО "Турбота про літніх в Україні" у м. Житомирі  

Войцехівська Таїсія Миколаївна     

zhitomir-tlu@i.ua 

 

Новорічний вогник в 

місті Покров 

 

Зустріч із Іваном 

Юхимовичем 
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Волонтери беруть активну участь в різних економічних та 

соціальних програмах не вимагаючи нагороди. Волонтери - це 

люди, які вільний час витрачають на благо людей різних вікових 

категорій. 

З нагоди свята Дня волонтера, який щорічно відзначають 5 

грудня,  в Територіальному центрі соціального обслуговування Дніпровського району організовано 

привітання волонтерів. 

Начальник управління праці та соціального захисту 

населення Дніпровського району Олександра Соя, директор 

Територіального центру Людмила Рудковська, керівник 

Київського відділення волонтерів «Турбота про літніх в 

Україні» Дніпровського району Людмила Шмульова вітали 

кращих активістів подарунками, бажали їм міцного 

здоров’я  та успіхів. Зокрема, за вагомий внесок у роботу 

проекту «Сприяння обізнанності родин про догляд за 

людьми, які потерпіли від нацизму, а тепер сягнули 

старечого віку з ознаками деменції» за програмою «Місце 

зустрічі: Діалог», що реалізовується за підтримки 

Німецького Федерального Фонду EVZ, відзначено Софію 

Варченко, Любов Хістову, Віру Казадоєву, Людмилу Токарчук, Віру Осадчу. Вони безкорисно і 

натхненно віддають тепло своїх сердець тим, кому так необхідна увага і допомога. 

Також на заході були присутні учасники цільової групи за новим проектом -  «Створення 

ресурсних центрів для осіб, що доглядають старечих маломобільних людей, які постраждали від 

нацистських переслідувань»: Дікий В.І. – сім’я загиблого під час Другої світової війни, 

П’янтковський І.В. – остарбайтер, Шудурова К.М. - малолітній в’язень. 

Розважали гостей солісти вокальної студії факультету «Хорового співу» Університету третього 

віку Центрального відділення денного перебування.  

Керівник відділення ВБО "Турбота про літніх в Україні" в м. Києві  

Шмульова Людмила Леонідівна 

     kiev-tlu1@i.ua 
 

19 грудня – День святителя Миколая Чудотворця. На нього  

чекають усі – як малеча, так і дорослі. Цього дня милосердя 

і Божа благодать огортають душу кожної людини з добрим 

серцем, і продовжують на землі благородну місію цього 

архиєпископа. Часто у святковій метушні пам'ятаючи про 

друзів, рідних, близьких, забуваємо про літніх одиноких 

людей, які, як ніхто інший, потребують нашої уваги та підтримки. Тому цього року, четвертий рік 

поспіль, волонтери Карітасу  та  громадської організації «Союз Українок», залучивши місцевих 

меценатів, приготували солодкі подарунки своїм підопічним  та  уже вкотре провідали цих бабусь 

та дідусів, подарувавши їм не лише солодкі подарунки, а й турботу, увагу та зігріли їх теплом  своїх 

сердець у цей непростий час.  

Щоразу, завітавши в їхні домівки, ми бачимо одне і 

те ж: вони чекають нас і радіють як діти. Головне 

для них – підтримка, увага та спілкування. Через 

певні життєві обставини, особливі у кожного, вони 

обділені увагою й теплом, потребують простого 

людського спілкування, співчуття, допомоги. Саме 

тому  ми  активно підтримуємо волонтерську 

діяльність та за фінансової підтримки Німецького 

фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» в 

рамках програми «Місце зустрічі-Діалог» 

допомагаємо покращити життя цим одиноким 

літнім людям, жертвам тоталітарних режимів,  

через візити вдома, зустрічі з молоддю, святкові 

заходи в школах. 

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» 

Марія Підлубна,  МБФ «Карітас-Борислав» 

Вдячність 

волонтерам 

 

Святий Миколай – у душі 

кожного з нас 
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          Громадська організація «Міжнародний фонд 

«Взаєморозуміння і толерантність»  м. Запоріжжя в 

співпраці з ВБО «Турбота про літніх в Україні» з 

жовтня 2016 року реалізує проект "Покращення якості 

життя представників цільової групи, розширення їх 

життєвого простору, подолання суспільної 

ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю", 

що виконується за програмою Німецького федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і 

майбутнє» «Місце зустрічі – діалог» в Україні, який направлено на підтримку громадян з числа 

жертв нацистських переслідувань – колишніх в’язнів концтаборів, примусових працівників та дітей, 

що насильно вивезені до Німеччини разом з 

батьками на каторгу. 

Проектом охоплено 50 осіб, із них 20 

мало -  та немобільних. Метою  проекту є 

подолання їх соціальної ізоляції, покращення 

фізичного та морального стану, підвищення 

відчуття свого життєвого досвіду, шляхом 

організації групової соціальної роботи для 

створення нових соціальних зв’язків, 

взаємодопомоги, налагодження дружніх 

стосунків та діалогу з молодим поколінням, 

залучення їх до суспільно-корисної діяльності. 

В зв’язку з різним станом здоров’я  цієї 

категорії людей нами виконується два напрямки 

підтримки: - окремо для мало і немобільних тих, хто не може брати участь у різних зустрічах і 

заходах. В листопаді та грудні за допомоги волонтерів працівники проекту двічі відвідали мало та 

немобільних. Нужденним була надана підтримка в забезпеченні санітарно-гігієнічними предметами 

та засобами догляду. Спілкування з молоддю, спогади про минуле, привітання з Новорічними та 

Різдвяними святами з врученням солодощів та цитрусових значно підвищили їх життєвий тонус. 

Вони висловлювали велику вдячність Німецькому федеральному фонду «Пам'ять, відповідальність 

і майбутнє» за піклування  та матеріальну підтримку. 

Другий напрямок роботи – для 

мобільних людей з цільової групи, 

організація зустрічей і заходів. В листопаді 

- грудні були проведені наступні зустрічі: - 

презентація проекту «Місце зустрічі: 

діалог», зустріч-консультації з 

представниками пенсійного фонду, 

екскурсія на  

о. Хортиця та інші.  

Яскравою подією стала Новорічна 

зустріч 27 грудня 2016 року. Привітання 

Діда Мороза і Снігуроньки, концерт, 

хоровод, вікторини, загадки, конкурси – все 

це за чашкою чаю та кави дало велику 

насолоду. Веселим, по-домашньому, 

теплим пройшло Новорічне свято.  

«Такі заходи зігрівають душу, завдяки їм люди похилого віку з оптимізмом дивляться в 

майбутнє» - відмітила Гармаш Ніна Федорівна. А іменинниця Сосновська Марія Трохимівна, яка 

відмітила своє 90- річчя, сказала, що такого веселого і яскравого свята в своєму житті вона ще не 

бачила. 

В своєму привітальному слові керівник проекту Литовченко Л.І. підкреслила, що все це стало 

можливим завдяки моральній та матеріальній підтримці Німецького федерального фонду «Пам'ять, 

відповідальність і майбутнє», за що їм дуже велика вдячність. Така турбота і увага вселяють надію 

на покращення якості життя людей похилого віку.                
Керівник проекту  

"Покращення якості життя представників цільової групи, розширення їх життєвого простору, 
подолання суспільної ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю»  

у м. Запоріжжі 
                             Литовченко Л.І. 

toleranzp@mail.ru 

Яскравою подією стала 

Новорічна зустріч 

 

mailto:toleranzp@mail.ru


 

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».  

 

Некрасова Лілія, волонтер проекту 

 «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, https://www.facebook.com/tviisvit/ 

 

 

  

Памятаючи минуле – 

навчаємось терпимості 

 

mailto:tviisvit@gmail.com
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В останні дні року, що минає в Центрі підтримки родини 

та літніх людей благодійного фонду «Слов'янське серце» 

на традиційній зустрічі поколінь зібралися дорогі наші 

гості - ті, 

хто не рахує свої роки, хто зберігає бадьорість, 

оптимізм, почуття гумор - наші літні молоді 

друзі. Зустрічали гостей Дід Мороз і 

Снігуронька, які не тільки подарували невелику 

концертну програму і святкове частування, а й 

піднесли подарунки - новорічні сніжинки.  

А зробили ці сніжинки спеціально для 

наших гостей учні 5 класу Святогірської школи на 

майстер-класі в майстерні святкових ідей 

молодіжного центру «Слов'янське серце». Хлопці 

не тільки з любов'ю підготували подарунки, а й 

під керівництвом Антона Сербіна записали для наших 

гостей душевні новорічні відеопривітання і побажали 

всім удачі, посмішок, здоров'я і щастя!!! 

Керівник проекту «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» Філіпенко Павло 

Васильович 

м. Святогірськ, Донецька область 

filipenkopv@gmail.com 

 
За підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» 

(EVZ) неодноразово учасниками проекту «Скарби нашого 

життя. Від серця до серця» на теренах Магдалинівського 

району  організовуються св’ята оптимізму для людей 

похилого віку.  

От і на цей раз, 23 грудня в приміщенні 

Магдалинівської районної бібліотеки зібралися немолоді за віком, але з молодими душами люди, 

для яких  пісня стала  дороговказом  їхнього життєвого шляху, тому і темою грудневої зустрічі була 

тема значення пісні в історії родин присутніх. 

Український народ дуже співучий народ - це 

історично доведений факт. Пісня допомагала і 

допомагає жити і радіти життю. Пісня - це як ковток 

повітря, коли обставини життя завдають нам смутку. 

Кожен з учасників зустрічі поділився з 

присутніми найяскравішими  життєвими моментами, 

коли пісня ставала об’єднуючим фактором  у різних 

життєвих ситуаціях і приймала  на себе роль  

родинного оберегу. 

Були відкриті такі пісенні скарби нашого краю, 

які розчулювали присутніх до сліз або доводили  до 

сміху.  

Знаменита пісня «Чом ти не прийшов, як місяць 

зійшов» (відома нам у виконанні тріо Мареничів) в 

народній своїй першооснові налічує 21 куплет з 

п’ятьма сюжетними поворотами. 

Чаші душ присутніх на цій зустрічі були переповнені настільки приємними і найкращими 

спогадами свого буття, що найстарша з учасників зустрічі Ященко Раїса Михайлівна, 1937 року 

народження, сказала – Я помолодшала на 20 років… 

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

виконується Магдалинівським осередком  ДОВ УСВЖН, verbena1956@i.ua 

 

Новорічні сніжинки  - 

побажання 

 

Скарби нашого життя 
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Одним із найкращих заходів, проведених в грудні 

2016 р. в рамках проекту - було святкування дня 

Святого Миколая, котре відбулося  16 грудня 2016 року 

за участю активних відвідувачів - літніх людей центру 

соціальної активності, членів літературно – 

мистецького об’єднання «Джерело», гуртка 

«Вишиванка», волонтерів (молоді, людей 

середнього віку, літніх людей). Дійство 

відбувалось в адмінприміщенні 

територіального центру. Були запрошені 

представники влади, ЗМІ (журналіст 

районної газети «Тростянецькі вісті», ведуча  

Тростянецького радіомовлення).  

Святкування включало заходи:  

- виготовлення робіт руками літніх 

людей, активних відвідувачів гуртка 

«Вишиванка» двома техніками (вишивання 

хрестиком, вишивання бісером), виставка – 

продаж та збір коштів на лікування Івасенка 

Матвія, учня 4 класу, активного 

учасника художньої самодіяльності 

Будинку дитячої творчості, на 

кінець акції зібрано 5600,00грн. (час 

виконання даного заходу: листопад, 

грудень 2016р.); 

- проведення свята Дня Святого 

Миколая за участю молоді, котра 

виступила з презентаціями, 

історичними довідками про 

святкування даного свята, 

концертною програмою за участю 

учнів – аматорів, членів літературно 

– мистецького об’єднання 

«Джерело» з  власними тематично – 

поетичними творами; 

- на закінчення свята була здійснена передача коштів матері хлопчика на лікування та 

домовлено про лікування в Харківській 

клініці порушень росту та фінансову 

підтримку від ГО «Соціальний центр 

МХП» даній сім’ї. 

. 

Кількість учасників заходів 53 чол.  

 
 

 

Керівник проекту  «Підвищення 

рівня якості життя людей похилого 

віку шляхом включення до активної 

взаємодії з молоддю» Лідія Бондар  

Тростянець 

zentr2008@ukr.net 

 

 

 

  

 

День Святого Миколая 
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Не смотря на похолодание на улице, наша 

команда всегда хранит тепло душевное.  

Приятно собраться холодным зимнем днем в 

нашем уютном теплом клубе с клубочками вязания и 

песнями. Мы нашли для наших самых креативных 

вязальщиц новые журналы с моделями шапок, 

кофточек и варежек. Даже не думали, что эти 

журналы вызовут такой ажиотаж! Женщины 

увлечением обсуждали и выбирали модели, потом 

разбирали техники вязания, различные узоры и 

делились друг с другом знаниями. Каждая 

получила домашнее 

задание, 

понравившиеся 

модели мы 

скопировали и 

раздали, с 

нетерпением ждем готовые изделия! 

Интересно прошла акция «Восход-запад вместе». Среди наших 

подопечных много переселенцев из Луганской и донецкой области, 

есть также выходцы из западной Украины. Тема о войне для всех из 

них является 

болезненной и 

расстраивает, поэтому 

мы старались ее не 

касаться, мы 

подготовили 

презентацию народных традиций разных регионов 

Украины. Особый интерес вызвала тема вышивки. 

Оказывается, в разных областях свои орнаменты и 

техника вышивки. 

Встреча с молодежью «Герои живут 

рядом» прошла не совсем стандартно. Как 

много в нашем городе молодых мальчиков-

героев, которые ушли защищать свою 

Родину!  

Традиционно в конце месяца у нас 

прошло поздравления наших именинников! 

Пели песни, танцевали, пили чай. Все ушли 

домой счастливыми и довольными. 

И, конечно же,  долгожданная встреча 

Нового года! Накануне мы наряжали елку. 

На праздник хозяйки принесли свою 

выпечку, десерты. Мы пили чай, плясали, 

пели песни и даже играли в игры. 

Не остались без внимания наши маломобильные и немобильные подопечные. Наши волонтеры 

продолжают их посещать на дому, оказывают посильную помощь в уборке, доставке продуктов, 

поддерживаю добрым словом, что немаловажно особенно сейчас в военное время.   

 

Татьяна Плясунова  

Благотворительный фонд «Свет сердца»  

г. Северодонецк 
 

 

Декабр – холодает, храним 

душевное тепло 

 



В декабре в актовом зале районной больницы 

Корсунь Шевченковского состоялся тренинг для 

волонтеров и членов семей тяжело больных людей, в 

прошлом жертв нацистского режима. Напомним, что 

программа социальной помощи этой категории ветеранов 

начала работать совсем недавно при финансовой поддержке 

немецкого БФ EVZ «Память. Ответственность. Будущее».  

Это первый тренинг.  Поэтому автор программы тренинга, главная медицинская сестра 

больницы Юлия Павловна Иваненко, основной акцент сделала на освещении конкретных 

инструкций международного уровня относительно грамотного поведения с лежачим больным. 

Каждый человек имеет кроме неподвижности, как правило,  дополнительный «букет» заболеваний, 

гипертонию, диабет и т.д., что определяет и особенности ухода за ним. 

К слову, в качестве слушателей и 

участников тренинга кроме волонтеров, были  

приглашены и  родственники  больных.  

Теоретическая часть была выстроена по 

определенным ранее вопросам. Например: Чем 

отличается уход за инсультными больными от 

«спинальников». Как правильно накормить 

лежачего.  Как правильно повернуть больного, не 

повредив себе спину.  Можно ли больному 

отказывать в просьбе. Что делать, когда больной 

вредничает. И многое другое.  

Атмосфера тренинга была достаточно 

раскрепощенной и деловой.  

Родственники больных, которые стали 

слушателями впервые и были уверены, что и так 

почти все знают, впоследствии искренне благодарили за столь полезное общение со специалистами. 

А в завершении тренинга нашим сюрпризом для всех  стал  прекрасный торт и сладкие 

напитки, как маленькая релаксация для души.  

Руководитель социального проекта  «Встреча» 

г. Корсунь Шевченковский                                                                          

Тамара Артамонова 
        В читальній залі  центральної районної  бібліотеки в 

літературному кафе «Душевна розмова»  за підтримки 

фонду  «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (Німеччина) 

пройшла чергова  зустріч  волонтерів відділення 

Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх 

в Україні» в м. Глухів.  Тему на цей раз підказав календар  - 

15 грудня – Міжнародний день чаю.  

       Учасники чаювання обговорили  цілющі властивості чаїв, як їх правильно споживати, як 

відрізнити фірмовий чай від підробки. За чашкою свіжозвареного  напою вони згадали вірші, 

прислів’я, загадки, пісні про чай. В цьому їм 

допомогли поетеси Тамара Роднова,  Лідія Процик 

та співачки Валентина Панасенко і Людмила 

Сидоренко. 

      Завершувались чайні посиденьки переглядом 

виставки – інсталяції, де крім літератури про чай, 

були представлені різні заварники, сорти чаю і, 

навіть, дзвіночки – чайнички від колекціонерки 

Ірини Колтакової. 

      Учасники «літературного кафе» вирішили 

започаткувати традицію кожного року святкувати  

День чаю, бо про чай , проведення чайних 

церемоній можна говорити безкінечно та ще й 

дуже корисно  в нашому віці.                                          

Тамара Александренко,  керівник відділення  

ВБО «Турбота про літніх в Україні» в Глухові 

Glukhiv-tlu@i.ua 

 

Помочь больному не 

навредив себе - этому 

научат 

 

Душевна розмова… 

http://www.tlu.org.ua/?p=622
mailto:Glukhiv-tlu@i.ua


 З Дня Святого Миколая розпочинається 

цикл Різдвяно-новорічних свят. І хоча вони 

оповиті власними традиціями і звичками 

кожного, все ж можна розширити світогляд у 

святкуванні різдвяних свят, поповнити 

скарбничку ідей і знайти щось нове. Кожне з 

них має особливі звичаї і традиції.  

  

У відділі абонементу центральної міської бібліотеки 25 грудня відбулося народознавче свято 

«Українці – веселий народ», присвячене новорічним святам. 

  

Зала прикрашена в стилі української хати. На великому столику – вишитий рушник та 

дванадцять пісних страв. Господиня 

свята Лідія Сокол ласкаво запросила 

учасників жіночого клубу 

«Роксолана» та гостей бібліотеки на 

гостину. 

 

 Дійові особи Коваленко 

Людмила, Волкова Лариса, Шубна 

Світлана, Овсяннікова Ірина, Горілко 

Надія, Харевська Яна, Косяченко 

Тамара, Маєда Олена, Лук’янова Ія, 

учениці СЗШ №2 Кіра та Ніколь 

Щербини, Отавенко Вікторія – 

бібліотекар абонементу 

перевтілювались у гостей із 

Закарпаття, з Волині й Полісся та 

Центральної України, сусідки, вечірників, колядників, щедрувальників.  

 

 Для гостей був проведений 

конкурс «Меню», умови якого – 

вибрати із наданих страв дванадцять 

пісних та конкурс на кращий рецепт 

приготування смачної куті.  

 

 Ведуча вечора провідний 

бібліотекар абонементу Коряк Тетяна 

побажала присутнім, щоб до кожної 

оселі завітало це чудове свято та 

зігріло теплом душі і серця. Смачної 

куті і веселих колядок. 

 

 Господарки свята роздали 

різдвяні гостинці від громадської 

організації «Український центр 

інтелектуального розвитку», в рамках 

проекту «Спілкування без меж: підтримка молодими волонтерами жертв націонал-соціалізму на 

Дніпропетровщині». 

 
Проект «Спілкування без меж…» 

м. Новомосковськ 

партнер проекту Коваленко Л. 

kovalenko-nov@3g.ua 

 
 

  

«Українці – веселий народ» 

(як святкують Різдво в різних 

етнічних куточках України) 

 

mailto:kovalenko-nov@3g.ua


Напередодні Дня Святого Миколая та 

новорічних свят гімназія запросила до своєї великої, 

дружної та гостинної родини учасників проекту «Діти-

черешенці». Саме в такі свята збуваються всі 

найпотаємніші бажання, тому учні та вчителі неабияк 

очікували на приїзд гостей, аби здійснити їхні мрії.  Це 

була нагода не тільки  зробити подарунки, але  й 

приділити їм увагу та поділися краплиною тепла і 

турботи. Для черешенців підготували святкову 

програму. На них очікував майстер- клас «Зимовий 

етюд», під час якого учасники проекту на деякий час помолодшали  й з головою поринули в 

створення своєї казкової картини.  

 

 На цьому дива не закінчилися. Наші гості відвідали Музей етнічної культури “Хутір Савки”, 

що знаходиться в с. Нові Петрівці під Києвом. Господар з господинею зустріли учасників проекту в 

національних костюмах з хлібом-сіллю, а  потім почалося дивовижне дійство, де всі перенеслися у 

минуле українського села з його буднями та святами. Черешенці поринули знову в часи свого 

дитинства та юності, вони співали пісень, жартували, чоловіки, обравши панів Калитинського та 

Коцюбинського, змагалися 

за право скуштувати калиту. 

А після екскурсії всіх 

запросили посмакувати 

українською їжею.  

 

Увечері учасники 

проекту переглянули виставу 

про справжні сімейні 

цінності «Поступися місцем» 

в Київському академічному  

Молодому театрі.  

 

Наприкінці зустрічі 

учасники проекту отримали 

подарунки до Дня Святого 

Миколая.  Присутні щиро 

бажали один одному міцного 

здоров’я і довголіття, миру, 

благополуччя та здійснення 

всіх мрій. Організатори зустрічі за підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про 

літніх в Україні» в рамках програми «Місце зустрічі - Діалог» за фінансуванням німецького Фонду 

«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» подарували людям поважного віку щасливі та незабутні 

моменти життя напередодні новорічних свят.  
 

«Організація регулярного спілкування та зустрічей учасників ЦГ, сприяння повноцінного 

діалогу між представниками різних поколінь, створенню комфортних умов, за яких би люди 

похилого віку змогли відчути свою потрібність у суспільстві та отримати змогу  передати 

свій корисний життєвий досвід і моральні орієнтири сучасній учнівській молоді; надання їм 

можливості продовжувати вести активний спосіб життя, відчувати себе потрібними для 

інших» 

м. Київ 

Світлана Мінаєва, організатор зустрічей проекту 

http://www.harmony-gymnasia.kiev.ua/?cat=34  

harmony_gymnasia@ukr.net 
 

  

НВК Гуманітарна гімназія 

«Гармонія»: 

незабутні новорічні дива для 

учасників проекту «Діти-

черешенці» 
 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0rv2BovTQAhXCdCwKHUUQAN4QFgg_MAk&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580&usg=AFQjCNEv7lfpZ6C6zs66ZJWt9zmgP5Q2lg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0rv2BovTQAhXCdCwKHUUQAN4QFgg_MAk&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580&usg=AFQjCNEv7lfpZ6C6zs66ZJWt9zmgP5Q2lg
http://www.harmony-gymnasia.kiev.ua/?cat=34
mailto:harmony_gymnasia@ukr.net


До святкування новорічних свят учасники 

програми "Золота осінь людей поважного віку", 

що реалізується громадською організацією  "ІТ-

бабусі" за підтримки фонду "Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє" почали готуватися 

заздалегідь. Збиралися впродовж двох місяців разом : вирізали сніжинки, обговорювали новорічні 

костюми, готували концертні номери та репризи.  

 

І ось настав цей день, коли у гостинному залі Пасторського будинку Кірхи зібралися усі  учасники 

свята, щоб провести рік що минає та привітати один одного з наступаючим Новим роком. Персонажі 

були дуже яскраві: Сніжинка та Червоний Капелюшок, Баба Яга та дві Шапокляки, Сонечко , 

Лисиця, Вовк, Півник та Курочка, Солоха з Головою і навіть Динозавр. Більшість персонажів 

підготували власні репризи і виходили на сцену, щоб показати свою творчість.  Майже десяток 

різноманітних Королев  танцювали спільний танець, лунали вірші, байки, сценки. 

 

Свято відбувалося у 

форматі одеського 

дворику, де всі сусіди та 

гості зібралися разом 

щоб поспілкуватися та 

поділитись своїми 

цікавими історіями. 

Особливого романтизму 

надавав зустрічі Льоха-

двірник (Олексій 

Семеніщев), завдяки 

якому усі з задоволенням  

поспівали одеських 

пісень під акомпонемент 

гітари. 

 

- Моя мама запалилась цим бажанням - взяти участь у карнавалі і впродовж місяця готувалась - шила 

костюм Лисиці, вчила напамять байку, і вона навіть помолоділа за цей час, - розповідає донька 88-

річної Надії Гоменюк Людмила, 

яка прийшла підтримати маму під 

час виступу, - найцікавіше, що за 

своє довге життя це перший у її 

житті карнавальний костюм і 

перший карнавал, у якому вона 

бере участь. 

 

Мабуть, для більшості учасників 

програми такий карнавал був 

першим у житті. Адже їх 

дитинство та юність прийшлись 

на важкі роки Другої Світової 

війни, згодом вони важко 

працювали, будуючи соціалізм, а 

потім прийшла старість. 

 

- Наш вік - найкращий час для того, щоб радіти життю, - вважають учасники програми "Золота осінь 

людей похилого віку", які із задоволенням присвячують свій вільний час навчанню, творчості та 

власному розвитку. 

 

Ольга ФІЛІППОВА, координатор програми "Золота осінь людей похилого віку", 

ГО ВСАД "ІТ-бабусі" 

м.Одеса 

www.itbabushka.com.ua 

  

Перший в житті карнавал … 

 

http://www.itbabushka.com.ua/


 За спільним столом та піснею, цікавими 

поважними розмовами зустрілися  справжні  друзі. 

Для підопічних  в Карітасі регулярно проводять 

тематичні та культурно-просвітницькі заходи, які 

відвідують  жертви нацистського та сталінського 

режимів, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни 

УПА.  Остання  зустріч в Карітасі відбулась  за 

участю  хору "Фронтові друзі", які  зібралися з 

усіма  іншими, щоб поділитися спогадами, підтримати 

один одного, поділитися наболілими проблемами. 

 "Пісня об’єднує усіх людей, породжує добро. Ми  насолоджуємося піснями, співаємо  усі 

разом, бо добре знаємо слова кожної. Ми дуже вдячні Карітасу за це спільне свято", - наголошує 

голова Івано-Франківського міського товариства "Політв’язнів та репресованих" - Віра Петрик. 

"Після другої світової війни ми 

відбудували з руїн країну, яку захистили. Тепер 

ми знову бачимо руїни на сході України, - 

ділиться ветеран другої світової війни 

Лідія  Благова. – жодну війну забути не можливо. 

Наше завдання – єднатися, адже все зло, яке ми 

можемо завдати – повернеться. У всі часи на нашу 

Україну зазіхали – на її землі, моря, ліси і зараз – 

повторюється. Тому молімось, просімо у Бога 

ласки щоб виконувались заповіді любові один до 

одного та до нашої рідної землі - України". 

В такому форматі заходи в Карітасі  відбуваються вже не вперше. Карітас  є тим  місцем,  де 

давним - давно "скресла крига" між тими, хто колись  вважався ідейними ворогами. 

Захід відбувся у рамках проекту "Покращення якості життя людей похилого віку – жертв 

тоталітарних режимів, залучення їх до активної участі у суспільному житті через участь у Клубі 

людей похилого віку "Надвечір" в місті Івано-Франківську та селі Крихівці, за фінансової підтримки 

німецького фонду "Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє".  

о. Володимир Чорній, координатор проекту 

м. Івано-Франківськ 

caritas-ivano-frankivsk@ukr.net 
Третій рік поспіль у  Кам ‘янському, що на 
Дніпропетровщині в рамках програми «Місце 
зустрічі:  Діалог в Україні» та за підтримки 
німецького фонду «Пам’ять, відповідальність, 
майбутнє» працює гурток за інтересами «Рукодільниці». 
Учасники гуртка – люди літнього віку на життя яких випали тяжкі випробування: війна, окупаційний 
тероризм, голод. Саме вони об’єдналися навколо проекту  «Пам’ ятаємо минуле – перемагаємо 
сьогодні» і  продовжили традиції започатковані  проектом «Згадати важко – забути неможливо». Бо 

ці проекти не залишають  людей літнього віку поза 
увагою суспіл  ьства 
 Наприкінці  2016 року в міській бібліотеці відбулася 
презентація виставки робіт майстринь гуртка «Магія 
української вишивки». До увагу відвідувачів , а це –  
молодь, учні учбових закладів міста та люди різних 
поколінь були представлені вишиті різною 
технікою: квіти,  натюрморти ,  пейзажі. Як 
стверджують учасники презентації, це не тільки 
дозволило їм відволіктися від домашніх проблем, а 
і одержати неабиякий позитивний заряд енергії. Бо 
кожна робота -  частинка душі, вираження думок, 

переживань авторів. Майстрині, окрім визнання земляків, отримали  Подяки за активну участь у 
роботі проекту.  Учасників презентації   привітали солісти міського ансамблю народного мистецтва 
«Калинка». Їх душевні пісні, ароматний чай з солодощами  створили неповторну, теплу атмосферу 
та залишили добрі спогади. 

Вікторія Петерімова, керівник проекту «Пам’ятаємо минуле – Перемагаємо сьогодні», 

м. Кам’янське,  victoriya.peterimova@gmail.com 

В Івано-Франківському 

Карітасі зустрілися ветерани 

другої світової війни та 

політв’язні 

 

Виставка «Магія української 

вишивки»  у Кам’янському 
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 Зима – чарівна пора року, пора вечорниць, 

літературних посиденьок, вечорів чаю та кави, родинних 

свят. 

 «З Новим роком, друзі» - під такою назвою 

відбулося святкове дійство в бібліотеці-філії №5 КЗ 

«Луцька міська ЦБС» для членів Луцької міської громадської ветеранської  організації «Спілка 

в’язнів – жертв нацизму» та ліквідаторів на ЧАЕС. 

          На початку дійства Голова правління 

ЛМГВО СВЖН Валентина Лазарук привітала 

присутніх з наступаючим Новим  Роком та 

Різдвом Христовим та віншувала іменинників- 

членів Спілки з Днем народження, особливо щирі 

вітання линули Хмариній  Ксенії з нагоди  90- 

річного Ювілею та вручила подарунки. 

 Ведуча свята (завідувач філії Людмила 

Столярова) запросила посмакувати запашним 

чаєм з солодощами і поринути в неповторний світ 

поезії і пісень, гумору та новорічних віншувань. 

  Святковий настрій підняли виступи 

літературних персонажів з творів українських 

класиків І. Нечуя-Лвицького, Г. Квітки-

Основ’яненка баби Параски, баби Палажки, Стецька, Галі (О. Січкар, І. Гаджиєва, Ф. Рузак, А. 

Громик) – це учасники драматичного гуртка «Сміхограй». 

 Неочікуваним сюрпризом для глядачів 

був прихід на свято Святого Миколая з 

гостинцями. 

 Запам’ятається присутнім виступ 

волинської поетеси-піснярки, майстрині 

ляльок-мотанок Наталії Бугай. 

 Особливе місце розважальної програми 

зайняв виступ гурту «Дзвони Чорнобиля», 

дуету «Бузок» , які подарували усім гостям 

різнобарв’я української пісні, за що глядачі 

нагородили їх щирими оплесками. 

 Родзинкою свята став виступ 

гумориста Михайла  Генсьора з Любешова. 

.Для присутніх читала власні вірші член 

Спілки Гордіюк Галина, зачарував своїм 

співом учасник Спілки Ніколаєв Олександр. 

 До новорічних вітань приєдналися голова Волинського відділення Всеукраїнської «Спілки 

в’язнів-жертв нацизму» Маргарита Парфенюк, заступник голови Волинського обласного 

добровільного товариства «Спілка Чорнобиль» Федір Рузак. 

 Зі словами вдячності за змістовне та цікаве 

дозвілля бібліотечні гості, веселі, з хорошим 

настроєм поверталися додому з надією на нову 

зустріч. 

Столярова Людмила - завідувачка Луцької 

бібліотеки - філії  №5 , волонтер проекту  

«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   

lazaryk@i.ua 

Новорічний вогник в 

книгозбірні 
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Морозяний грудень неодноразово зігрівав 

учасників нашого проекту теплотою людського 

спілкування та радістю зустрічей з мистецтвом. Однак 

особливо усім запам’яталося засідання клубу «Жіночі 

історії», яке відбулося в Київському будинку природи. 

Сюди учасників проекту запросила художниця і 

дизайнер Олена Журавська, яка використовує для своєї 

творчості не традиційний пензель і фарби, а 

незвичайний природній матеріал – риб’ячі кісточки та луску. З них за допомогою лаку, клею ПВА 

та своєї невичерпної фантазії майстриня створює вражаючі композиції на чорному оксамиті. Вона – 

не єдина представниця фіш-арту, однак саме її роботи відрізняються особливою витонченістю і 

смаком. Розкішні квіти, чудові пейзажі, знайомі архітектурні споруди,  дотепні жанрові сценки та 

улюблені літературні герої – усе це набирає дивовижної притягальної сили на роботах Олени 

Журавської. 

 
Під час спілкування з художницею в неформальній обстановці учасники проекту довідалися, 

що її захоплення виросло з іншого хобі – Олена є завзятим рибалкою, полюбляє посидіти з вудочкою 

в руках на березі ставка поблизу хати своєї мами. Вона подовгу виношує задуми своїх робіт, а потім 

реалізує їх на одному подиху. Під час зустрічі звучали вірші і пісні з вуст глядачів. Адже учасники 

проекту так само, як і авторка робіт, не позбавлені творчої жилки. Вони розповідали також про свої 

захоплення. Усіх того дня об’єднувала і надихала радість творчості і краса побаченого.   

 

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 

pir.dds.nm@gmail.com 

 

  

Радість творчості 
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     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, у грудні 2016 року мали чудову нагоду 

долучитися до класичного мистецтва. Це була незабутня поїздка до Національного академічного 

драматичного театру ім. Марії Заньковецької у Львові. Наші бенефіціари і волонтери переглянули 

оперету «Наталка Полтавка» у постановці Федора Стригуна. Цей класичний твір, що так вдало єднає 

минуле і сучасність, сприйняли на одному диханні, дарма, що сюжет відомий кожному. Магія гри 

акторів і самої постановки, таїнство сцени – все 

це настільки вражаюче для глядачів, що дві з 

половиною години пройшли як мить. Наші 

бенефіціари кажуть, що «відпочили тут і серцем, 

і душею», «вистава це кращі ліки від серця і 

переживань». «Ми ніби торкнулися чистого 

джерела, а воно оздоровлює!».  

Всі учасники поїздки висловлюють 

велику вдячність за одержану можливість 

побувати в театрі, насолоджуватись виставою, 

можливість відчути себе частинкою єдиного 

цілого - глядацького залу, можливість знову 

відчути себе повноцінною людиною, яка 

насолоджується життям.  

І, звичайно, незабутньою частиною 

цього дня запам’яталася і сама поїздка. Уже стало доброю традицією, що дорогою наші бенефіціари 

співають, оскільки цього разу поїздка випала перед Різдвяними святами, то всі колядували, бажали 

здоров’я всім, хто доклався до того, щоб поїздка відбулася. Вела все це дійство (дуже професійно!) 

наш волонтер Антонюк Мирослава Михайлівна (на фото вона з програмкою в руках) . 

Г.Я.Пельо, Гамеляк Л.С., 

Жидачівський осередок Суспільної служби,  

м. Жидачів Львівської області, 

 leogaj@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:  

Благодійна організація «Благодійний 

Фонд «Карітас-Київ»  

Адреса: 02139, м. Київ, вул. 

Микитенка, 7-Б syrotych@ukr.net 

http://www.caritas-kiev.org.ua/ 

Поїздка в театр ім. Марії 

Заньковецької 
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