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20 січня 2017 року почався новий рік та нові ідеї та 

зустрічі. Сьогодні бабусі – господині та дівчата молодіжного 

клубу «Слов’янське серце» займалися сумісним 

приготуванням яблучного пирога 

«Шарлотка» на обладнаній кухні Центру 

підтримки родини та літніх людей в 

Святогірську. 

Як виявилося, досвідчені господині 

знають стільки секретів приготування 

такого звичайного рецепту, що пиріг 

вийшов на славу - смачним і повітряним, 

а дівчатка стали практично асами в його 

приготуванні. 

Дегустація відбулася на 

традиційному чаюванні з неспішними бесідами і зворушливими спогадами. 

 

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 

 

Неоціненний 

досвід 

 

Скарби нашого життя.  

Від серця до серця. 

 

 

Напередодні Різдвяних свят  

наші волонтери - школярі Почино - 

Софіївської ЗОШ з привітаннями 

завітали до учасників  проекту – 

людей похилого віку, дух яких до 

сьогодення залишився незламним. 

Але, на жаль, відлік часу 

невмолимо зморшками, 
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уповільненням рухів, накладає на їх втомлені тіла вантаж років… Ось зайшли до 

Лакеєвої Уляни Омелянівни. Їй 91 рік!!! В неї жива пам'ять і фантастичне почуття 

доброти до всього живого на світі, а ще - непересічне розуміння гумору та 

влучного слова. Обережно торкаємося пам’яті її юності: 

- А що в роки вашої юності було бажаним кулінарним делікатесом, про яке 

мріяли і воно було святковим на вашому столі? 

Лице Оляни Омелянівни моментально скидає тягар років, очі загоряються 

молодечим запалом: 

- Вареники на пару! З картоплею, чи з сиром, чи з капустою! Просто так 

зварити вареники - вони важкі та глевкі, а на пару то царська страва! Я вам і 

рецепт розкажу… 

От і вирішила молодь разом з старшими учасниками нашого проекту 

наварити вареників на пару та пригостити ними наших підопічних. На домашній 

кухні Дмитра Синиці по рецепту бабусі Уляни було приготовано на пару майже 

двісті вареників з картоплею (яка це довга та нелегка справа!!!), перемащені 

шкварками і рознесені на  «старий Новий Рік» Уляні Омелянівні та друзям її 

молодості - Носову Григорію Григоровичу, Будько Неонелі Олександрівні, 

Поздняковій Вірі Андріянівні. Кулінарний привіт «від бабусі Уляни», 

приготовлений вже не внуками, а правнуками! Їх вдячності не було меж! 

Потім Позднякова Віра Андріянівна запросила до себе весь гурт на 

імпровізовані «вечорниці» , в садибу, де майже сто років проживає її рід. Під сміх, 

під гарячий чай і бублики та печиво,і звичайно, вареники промайнула година 

спілкування. 

Це був незабутній вечір єднання людських душ людей різного віку,бо 

об’єднала всіх незгасима любов до життя! 

Тетяна Коваленко, керівник проекту  

«Скарби нашого життя. Від серця до серця» ,що виконується 

Магдалинівським осередком  ДОВ УСВЖН  . 

тел. 067 630 96 70. Електронна адреса verbena1956@i.ua 

Рождественские 

встречи 

Незабываемым стал праздник 

Рождества для наших пожилых и 

молодых Северодончан. Молодое 

поколение подготовило сюрприз для 

наших стариков концерт, где дети пели 

песни под баян, танцевали народные и 

современные песни.Не остались 

равнодушными и зрители: танцевали 

все! 

Рождественские угощення пришлись по вкусу и взрослым и детям.  

Конкурсы, игры, розыгрыш лотереи - все это придумали и воплотили дети при 

помощи наших волонтеров. 

Продолжением праздника стало приглашение бабушек посетить детям наш 

кружок вязания. Дети с удовольствием брали уроки вязания у наших опытных  

мастериц, даже обещали принести показать нам свои изделия. Некоторые очень 
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хотели бы научиться вязать, и 

отправить в подарок носки воинам, 

которые нас защищают. 

Не забывают наши волонтеры 

посещать на дому тех, кому трудно 

передвигаться, кто нуждается в нашей 

помощи. Мы помогаем им по дому, 

стараемся дарить хоть чуточку тепла и 

радость общения, которые им так 

необходимы! 

Татьяна Плясунова  

Руководитель проекта «Зв'язок часів і поколінь»  

Г. Северодонецк 

 Благотворительный фонд «Доброе сердце» 

tvp2006@ukr.net 
 

 

Громадська організація «Жіночий центр 

„Надія”», Київ 

18 січня 2017 минуло рівно 75 років відтоді, як із 

залізничного вокзалу в Харкові вирушив до Німеччини перший потяг з 

українськими остарбайтерами. Це був початок низки подій, які трагічним чином 

позначилися на долях понад двох мільйонів українців. Однак в СРСР упродовж 

чотирьох десятиліть страждання цих людей замовчувалися. Лише після 1988 року 

колишні остарбайтери отримали право голосу, ними зацікавилися науковці та 

журналісти. І лише цього року вперше на державному рівні була відзначена 

ювілейна річниця 

вивезення населення 

України на примусові 

роботи до Німеччини. 

 

На фото: літні та 

юні учасники проекту 

в Національному музеї 

Другої світової війни. 

 

 

Головними дійовими 

особами пам’ятного 

заходу з нагоди 75-ї 

річниці вивезення 

населення України на 

примусові роботи до 

Німеччини стали 

учасники нашого проекту: Надія Іванівна Слєсарєва, 1930 р. н., Станіслав 

Алозійович Ільницький, 1924 р. н., Василь Іванович Циба, 1927 р. н., та інші 

представники Громадської організації «Жіночий центр „Надія”» йУкраїнської 

Їхні спогади – частинка 

нашої історії 



спілки в’язнів – жертв нацизму.  

Незважаючи на свій солідний вік, вони разом з учнями та педагогами 

Київської загальноосвітньої школи № 280 завітали того дня до Національного 

музею історії України в Другій світовій війні. Тут у рамках пам’ятного заходу «То 

була неволя…» колишні малолітні остарбайтери поділилися з молоддю та 

науковцями своїми спогадами про пережите в буремні роки війни, а також проти 

випробуваннями, які чекали їх на Батьківщині вже після завершення Другої 

світової. Вони відчули величезний інтерес до своїх доль з боку засобів масової 

інформації та молоді. 

 А насамкінець продовжили спілкування з учнями під час спільного обіду в 

рамках циклу зустрічей «Діти двох воєн», передбачених нашим проектом. 

Зацікавлення та небайдужість в очах юного покоління переконали літніх людей в 

тому, що їхні спогади – це невід’ємна частинка нашої історії.  

Людмила Слєсарєва, 

керівник проекту 

«Психосоціальна активізація життєдіяльності людей похилого віку засобами 

культури і мистецтва та шляхом зацікавлення суспільства їхніми долями і 

досягненнями» 

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

тел.: +380 95 561 19 84 

Різдвяна зустріч у 

центрі «Довіра» 

У січні 15 активних учасників  проекту «Соціалізація та реінтеграція жертв 

націонал-соціалізму», що діє у ВОБФ «Карітас - Волинь» за підтримки німецького 

фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє», разом з волонтерами та соціальними 

працівниками зібралися у теплій та затишній атмосфері Різдвяного свята. 

Зі щирими вітаннями та побажаннями звернувся до присутніх директор ВОБФ 

«Карітас -Волинь» отець Володимир Кметь. 

На захід також завітали хористи УГКЦ Св. Апостолів Петра і Павла, 

якізорганізувалися, 

щоб донести радість 

народження Христа 

до кожного із 

присутніх. Звучали 

різдвяні колядки, 

віншування.Літні 

люди охоче та з 

помітною радістю в 

очах співали такі 

знайомі ще з 

далекого дитинства 

пісні. 

Різдвяні свята навіюють дитячі спогади, люди похилого віку пригадували свої 

місцеві традиції та розповідали про обряди, які вони здійснювали, будучи дітьми, 

у Свят-вечір. 

Традиційно на присутніх чекали, жваве спілкування за чаєм та солодощами, обмін 
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новинами і сподівання на  нові зустрічі. 

Координатор проекту 

Карпенюк Тетяна 

caritas_volyn@yahoo.com 

Голокост – злочин 

проти людства 

29 січня  в рамках проекту «Спілкування  без  меж:  допомога   молодими   

волонтерами  жертвам  націонал – соціалізму  на  Дніпропетровщині»  громадської 

організації «Український центр інтелектуального розвитку», на абонементі 

Новомосковської  міської бібліотеки  в  клубі «Роксолана»  було  проведено  вечір-

реквієм, присвячений  Дню  пам’яті  жертв  Голокосту  та  вшанування  пам’яті 

загиблих  в  ті  страшні  часи  Другої  Світової  війни. 

  На екрані телевізора замелькали цифри замучених, повішених, спалених 

жінок, дітей, стариків. Чобіт фашиста пройшов по Україні двічі і завжди найбільш 

незахищеними були мирні жителі. 

     Вечір-реквієм був побудований на місцевих матеріалах, пов’язаних  з 

далекими  1942-1943 роками. В маленькому містечку Новомосковськ було 32 тисячі 

жителів, молодші були на фронті, старші в партизанських загонах, 7600 мешканців 

(в основному молодь від 14 до 18 років) були вивезені в Німеччину на примусові 

роботи, а потім за непокору і в концтабори. 

Ведуча вечора Уханова Ірина Михайлівна розповіла про новомосковське 

гетто, всі люди з цього гетто були розстріляні в 

приміському лісі, живим залишився один 

єврейський хлопчик, якого врятувала 

українська дівчина Наташа Левченко. В 1996 

році вона отримала відзнаку «Праведник  

світу».   

Голова Новомосковського відділення 

Української спілки в’язнів презентувала 

виставку біографій новомосковських 

мешканців, які вижили в фашистській неволі та повернулися додому. Багато з них 

вже пішли з життя, а інші зовсім немобільні, та життя не згасає в їх очах, вони 

діляться своїми спогадами.  

Чеботарьова Ольга Максимівна, 12-

річною дитиною, разом з мамою і сестрою 

потрапила в концтабір  в своєму місті 

Вітебськ, потім в концтабір «Треблінка», 

потім примусова праця в Німеччині. Вона 

говорить: «…продавали нас как скотину, 

маму осматривали со всех сторон, даже в 

рот заглядывали, смотрели, какие зубы, 

Купили маму за 4 марки, а вот дети были 

не в счёт…». 



Зворушливі  життєві історії Гаврюшина М.Ф. (в’язень Освенціма, 

Нацвайлера, Дахау), Гребенюка П.Ф. (в’язень Освенціму), Коршункової Н.М. 

(в’язень Равенсбрюка), Щербатої Л.Ф. (в’язень Заксенхаузена), Чеботарьової О.М. 

(в’язень к/т «5 полк», «Треблінка»), та про інших новомосковців  повідала виставка  

«Наші долі – вам застереження». 

    Присутні переглянули уривки з документального фільму «Версія про життя 

в концтаборах» та художнього фільму «Пам’ятай ім’я своє». Книжкова виставка на 

тему «Уроки минулого: чорна хроніка Голокосту» була підготовлена 

бібліотекарями.Провідний бібліотекар Коряк Т.О., член клубу «Роксолана» 

Косяченко Т.І. читали вірші присвячені тим жахливим подіям.  

   Вечір-реквієм  відбувся в рамках програми «Місце зустрічі: «Діалог» за 

підтримки німецького федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» 

/EVZ/. 

 

Проект «Спілкування без меж…» 

м. Новомосковськ 

партнер проекту:  Л.І.Коваленко 

ел.почта: коvalenko-

nov@3g.ua 

Правові 

консультації для 

людей похилого віку 

В рамках проекту в приміщенні офісу Луцької міської  

громадської  ветеранської організації «Спілка в’язнів – 

жертв нацизму» відбулося 

чергове засідання 

юридичного консулат пункту 

для учасників проекту - 

в’язнів-жертв нацизму за 

участі нотаріуса Луцького Міського  Нотаріального 

Округу Юхименко Ірини Віталіївни на  тему: «Порядок 

оформлення спадщини  та посвідчення  договорів 

(дарування, купівлі-продажу, оренди та ін.)». Присутніх ознайомили про місце 

відкриття спадщини, право на 

спадкування, строки для прийняття 

спадщини, відмову від прийняття 

спадщини, пільги та плату за додаткові 

послуги правого характеру, діючий 

спадковий реєстр та інше. Учасниками 

зустрічі було задано більше 20 питань. На 

всі питання члени Спілки отримали 

вичерпні відповіді. Всі присутні виразили 

велику вдячність нотаріусу за цікаву 

зустріч.На закінчення присутні отримали 

календарі Спілки на 2017 рік. 
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Валентина Лазарук - керівник проекту 

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 

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

<lazaryk@i.ua> 

 

Пам′ятаємо минуле - 

перемагаємо сьогодні 

 27 січня 2017 років місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині в гостинній 

середній загальноосвітній школі № 19 в рамках програми «Місце зустрічі – 

ДІАЛОГ в Україні» та за підтримки 

німецького фонду «Пам’ять, 

відповідальність, майбутнє» 

відбувся урочистий захід 

присвячений вшануванню пам′яті 

жертв Голокосту. 

Зустріч розпочала директор школи 

Любов Федорівна Сухракова, яка 

наголосила на важливості 

поглиблення знань про Другу 

світову війну, про шановливе 

ставлення до тих,хто пережив ці 

страшні роки. 

Алевтина СеменівнаШевченко, 

голова міського відділення Української спілки в’язнів – жертв нацизму вразила 

всіх присутніх розповіддю життєвих   історій людей, які стали жертвами 

фашистського терору.  

Присутні гості, вчителі та учні вшанували пам'ять всіх невинних жертв нацизму 

хвилиною мовчання. 

 Для запрошених почесних гостей учні організували екскурсію у шкільному музеї, 

яка виявилася дуже цікавою: тут і експонати, які відображають страшні роки 

Другої світової війни і предмети побуту, якими користувалися наші предки. 

Доречи, член  міської організації Української спілки в’язнів – жертв нацизму, 

Мельник Надія Іванівна,  подарувала музею Макогін – дерев’яний прилад для 

переробки маку. Цей макогін майже сімдесят років тому зробив її чоловік. 

     Ансамбль бандуристів «Чарівна пісня» подарували шановним гостям 

дивовижні українські пісні «П′єжуравка воду» і «Віночок козацьких пісень» . 

 

В. Дзюбенко 

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


вчитель історії СЗШ № 19 

м.Кам’янськ 

 

Члени Київського відділення Української спілки в’язнів - 

жертв нацизму провели  7 лютого в Палаці ветеранів ВВВ 

літературно-музичний конкурс. Конкурсанти та гості заходу 

прийшли в піднесеному, емоційному настрої. Святково прибрана зала, в якій 

проходив  конкурс надихала позитивом. На протязі  2,5 годин конкурсанти 

відтворювали свої творчі здібності, надихаючи та стимулюючи присутніх радісними 

емоціями. 

          Неперевершена творчість ансамблю ,,Багряний лист” повернули присутніх в 

далекумолодість, надихаючи ліричними спогадами. 

Художній керівник ансамблю Парубченко В.М. 

згуртував в своєму творчому колективі людей 

поважного віку, колишніх в’язнів, дітей війни і 

дарує своєю творчістю  людям радість  і 

сподівання на кращу долю. Тріо ,,Надвечір’я” 

подарували пісні про кохання та любов до рідного 

краю. Сатиричні твори Т.Криворучко  та М. 

Луніної стимулювали присутніх на позитивно-

гумористичний настрій. Ліричні пісні у виконанні 

Є.Селезньова відлунням пройшли через серце кожного присутнього. Патріотичні пісні 

Богдана Савона,  були прийняті бурхливими оплесками. І ще багато різноманітних 

творчих задумів чули і бачили  присутні…Колишні в’язні – жертви нацизму 

надихають щирістю своєї творчості, несуть позитив , стимулюють один одному 

життєдіяльність, творчу наснагу і віру в завтрашній день… 

Керівник проекту ,,Підтримка колишніх в’язнів-жертв нацизму  

та стимулювання їх до активного і творчого життя                                     

     Голова Київського відділення УСВЖН        

Любов Суняєва 

 

Літературно-

музичний конкурс  

 

Додамо років до життя і 

життя до років 

      Старіння вже не розглядається, як регрес або згасання. Все більше вчених 

говорить про те, що скоріше це продовження становлення людини. Досвід роботи 

волонтерів віком 63 -84 роки  є тому підтвердженням. Відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» в м. Глухів побудоване на 

принципах само - та взаємодопомоги людей похилого віку, що діють на 

волонтерських засадах і мають загальну мету – покращення якості життя літніх 

людей, залучення їх до активної участі у розбудові громадського суспільства. 



      Волонтери, в кількості 40 осіб, 

надають немічним людям практичну і 

моральну підтримку, організовують 

дозвілля, проводять благодійні акції на 

користь цільової групи та мешканців 

міста, тісно співпрацюють з місцевою 

владою та установами міста. 

       За підтримки Фонду «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє.» 

(Німеччина) в рамках проекту «Місце 

зустрічі – Діалог» (виконується вже 4-й 

проект) волонтери відділення спільно з 

гуртківцями ЦДЮТ заснували 

Дендропарк екзотичних дерев «Поєднання поколінь» в пам’ять про людей, які 

постраждали в роки війни на окупованих територіях, в таборах та остарбайтерів, 

зібрали спогади та провели виставки літописів та малюнків, відвідують їх вдома, 

спілкуються, виконують посильні фізичні вправи, пригощають.  

       З ініціативи волонтерів в краєзнавчому музеї, в районній бібліотеці проводяться 

виставки вишиванок та творчих робіт похилих людей, тематичні зустрічі та святкові 

заходи за чашкою чаю (кошти надаються німецьким фондом). 

      В конкурсі на кращу пісню про рідне місто 2-е місце зайняла пісня Воропай М.Ф., 

була видана збірка кросвордів та сканвордів про м.Глухів  (автор  Андреєва А.Ф.) 

      Щорічно волонтери приймають активну участь в акціях ООН та Євросоюзу на 

захист прав похилих людей та з метою привернути увагу до їх проблем. 

       Та все ж головним у роботі відділення є та реальна, безкорисна допомога, яку 

надають волонтери літнім людям. Це і відвідування хворих у лікарні, і допомога у 

господарських справах,і багато повсякденних дрібниць, які стають великою 

проблемою, коли приходить старість, безпорадність, самотність,хвороба… 

       Все, що роблять волонтери, вони роблять з Любов!ю, щирим серцем і відданістю. 

І самі від цього робляться щасливішими. Бо Добро породжує і примножує Добро. Бо 

їх життя повноцінне і насичене. Бо вони молоді душею. 

    Відділення ВБО «ТЛУ» в м. Глухів неодноразово відзначалося грамотами та 

подяками міськвиконкому за внесок в розвиток волонтерського руху в місті, сприяння 

реалізації творчого потенціалу літніх людей. 

Тамара  Александренко 

        Виконавчий директор «ТЛУ» в м. Глухів    

     Пенсіонерка, вища освіта,  маю досвід роботи в соціальній сфері,  

працюю керівником відділення більше 10 років 

Привітали з 

Маланкою  

та Василем 

                                   13 січня 2017 року літніх мешканців села Клепачі Лубенського 

району привітали з нагоди свят Маланки та Василя колядками та щедрівками. 

Організували захід Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 

спільно з Центральною районною бібліотекою ім. В. Малика та територіальним 

центром соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації.   



      Літні люди потребуют особливого піклування. Тому волонтери та партнери 

проекту «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для 

мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал - 

соціалізму», що реалізується за підтримки Німецького федерального фонду «Пам'ять. 

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

відвідували літніх людей у супроводі творчого колективу Клепачівського клубу.  У їх 

виконанні  звучали традиційні українські різдвяні колядки та щедрівки і все це під 

музичний супровід баяну. 

 

     Взимку майже щодня свято, кожне з 

яких неповторне своїм особливим цікавим 

дійством і забавами та веселощами. За 

словами голови правління громадської 

організації «Твій Світ», надалі мають 

запроваджуватись нові подібні заходи, що 

охоплюють увагою та піклуванням літніх 

людей.  

 

     Тож, Маланказі свитою не оминула 

жодної хати – привітали Гермашевського  

Григорія Лукича, 1927 року народження, Даниленко Петра Степановича, 1941 року 

народження,  Калайду  Олександру Миколаївну, 1935 року народження та інших 

односельців. Не оминули увагою і Синицьку Аллу Адамівну, почесного громадянина 

села, заслуженого вчителя, яка нещодавно відсвяткувала своє 80 –ти  річчя.  А поки 

звучали  щедрівки, старенькі змогли відчути увагу з боку односельців, поспілкуватися 

з волонтерами проекту.  

 

     Вітала учасників і директор Лубенської центральної бібліотечної системи 

Валентина Сьомак та побажала всім щастя, здоров’я і достатку, миру і спокою. 

     Проте громадські активісти піклуються про літніх людей  не лише в святкові дні. В 

рамках проекту вони можуть відвідувати різноманітні гурткові заходи, подорожувати 

та і просто спілкуватися між собою. Спеціалісти громадської організації разом з 

працівниками терцентру та сільських бібліотек допомагають літнім людям подолати 

самотність. А районна влада всіляко підтримує ініціативу волонтерів допомогти 

соціально незахищеним верствам населення. 

 

      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/ 

mailto:tviisvit@gmail.com
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Розколяда для жертв 

тоталітарних режимів 

З веселою колядою, віншуваннями, побажаннями 

всіляких гараздів відзначили Розколяду в Івано-

Франківському Карітасі підопічні 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". 

 

З радістю та світлою надією приймали 

присутні на святі побажання доброго здоров’я, 

довгих років життя та всяких гараздів разом з частуваннями від його колективу. А 

концертну програму запропонував аматорський фольклорний колектив народного 

дому села Крихівці.«Ми показали сьогодні театралізоване дійство «Маланка», до 

якого приходимо уже не вперше бо традиційно співпрацюємо уже протягом не одного 

року,  - розповідає директор народного дому села Крихівці Іван Малик. – Учасники 

колективу принесли часточку радості і, водночас, самі отримали духовне збагачення 

від свята». 

 

  Отже, гості свята насолоджувалися спілкуванням, піснями, частуванням в 

атмосфері тепла та різдвяної радості. «Це свято має величезне значення бо бачимо, що 

продовжуються наші традиції, традиції наших батьків, дідів, їх підтримує молодь, - 

ділиться Анна Крицун. – Ми постійно відвідуємо Карітас. Тут організовують гарні 

заходи – зустрічі, гурткові заняття, свята, щоб ми не старіли і гарно спілкувалися, 

підтримували один одного. За це велике спасибі Івано-Франківському Карітасу – його 

колективу». 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 

Прощання з 

Колядою 

     

                          Кожне християнське свято в році – це завжди сяйво радості в душу і 

серце. Найкраща, найдовша у вимірі зимова пора, коли Новорожденного Ісуса 

пеленають теплом мелодійних колядок, що звіщають Нову радість, яка не бувала, 

сповіщають світ, що Бог Предвічний народився.  

          Саме протягом січня люди колядують, посівальники вітають Новорічними 



віншівками гостинні оселі, веселі гурти разом з «Василем» і «Маланкою» підіймають 

настрої, а щедрий вечір і водохрещенські дні ознаменовують прекрасними 

щедрівками. Наприкінці свят у традицію входить Прощання з колядою. Такого 

традиційного світлого дня очікували й учасники проекту у с.Дуліби. Гомінкою 

радістю увійшов цей день у простору залу, зупинився під ялинкою-красунею. До 

цього свята готувалися волонтери і бенефіціари проекту «Створення якісно нового 

етапу життя людей, що постраждали від нацизму та подій 2-ї світової війни, через їх 

ре соціалізацію, через залучення до цікавих заходів, через участь у діалозі з 

молоддю», який діє завдяки грантовій підтримці німецького фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє».      

           Сценарій цього дійства мав вигляд барвистої в'язаночки: посівання пшеницею з 

новорічними віншівками, низки різдвяних віршів на прославу Ісуса та колядок учнів 

шостого і сьомого класів, веселого спектаклю з участю «Василя» (Кузяк Христина) та 

«Маланки» (Будяк Уляна), а яскравою окрасою свята стали барви вишиванок як усіх 

учасників. А на завершення  пролунала з уст Надії Вишиваної, однієї з найактивніших 

і творчих наших бенефіціарів, благословенна віншівка на адресу усіх присутніх: 

 

 

   Віншую Вам нині усі добрі люди.                                                                                     

   Нехай поміч Божа завжди з Вами буде.                                                                                              

   Хай  кожної днини, кожної години                                                                                                   

   Бог благословить,  біда хай згине!                                                                                   

   Будьте  здорові  разом з діточками.                                                                                        

   Нехай смутку й горя не буде між Вами,                                                                                 

   Хай ріднеє слово серця зігріває,                                                                                                      

   А наша Вкраїна хай процвітає.                                                                                                      

   Христос ся Рождає! 

 

На фото в центрі Вишивана Надія 

Іванівна віншує. 

Гамеляк В.В., Пельо Г.Я., 

Жидачівський РЦ ССУ,  

м. Жидачів Львівської області, 

leogaj@ukr.net 

mailto:leogaj@ukr.net


 

На 

театралізованому 

відтворенні 

українських традицій святкування  Різдва, 

Маланки (старого Нового року) та Йордану в 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 

13 січня 2017 року побували учасники проекту, 

який виконує Тернопільське відділення ВБО 

«Турбота про літніх в Україні»  за підтримки 

німецького фонду «Пам'ять, відповідальність, 

майбутнє». 

    Науковці-музейники одягнулися в український народний одяг — господинями і 

господарями та проводили театралізовані екскурсії.  

Літні люди, учасники проекту могли побачити та пригадатитрадиції святкування 

новорічних і  Різдвяних свят у нашому народі з давніх часів до сучасності.Цікавими 

були  історії про ялинку, коли вона прийшла, чим її спершу прикрашали. Науковці з 

відділу природи одягнули ялинку так, що на ній небуло жодної фабричної прикраси.В 

окремих частинах в експозиції зібрані ялинкові оздоби й різдвяні листівки різних 

часів. Розглядаючи їх відвідувачі поринали у незабутні спогади із власногоминулого. 

На завершення гостей свята очікувало театралізовано-костюмоване зимове  дійство у 

виконанні молоді. Літні люди разом із дітьми колядували та щедрували, залишаючи 

свято у хорошому настрої. 

 

Вашенюк Любов Павлівна  

  голова правління відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні»  

в м.Тернополіternopil-tlu@i.ua 

Святкування Різдва,  

Маланки та Йордану  

 

Морозный день, горячий чай и море веселья 

       В один из морозных январских дней  в 

помещении музея районного совета ветеранов 

состоялась долгожданная встреча участников 

социального проекта, который финансирует 

немецкий благотворительный фонд «Память. 

Ответственность. Будущее»- EVZ. 

 

     «Рождественские встречи», так  называлась 

программа и была она выстроена согласно 

пожеланиям посетителей. С первых шагов гости 

праздника увидели фото стенд, на котором 

запечатлены интересные моменты прошлых 

мероприятий и фото альбом. 

 

      Фрукты, ароматный горячий чай и разнообразная выпечка  на столах 

соответствовали праздничному настроению. 

mailto:м.Тернополіternopil-tlu@i.ua


      Начало праздничному и вместе с тем деловому разговору положил блок 

«Здоровье», когда в легкой и веселой форме участники ознакомились с комплексом 

основных упражнений гимнастики по системе Александры Стрельниковой.  

 

Очень простые и доступные упражнения и при желании ежедневные занятия помогут 

улучшить настроение и физическое состояние  любого человека элегантного возраста 

      В блоке «Именинники» трое участников получили оригинальные сувениры, 

изготовленные специально для каждого человека.   

 

      И, конечно же, песенный конкурс. На этот раз была предложена своеобразная 

программа «Дуэт со звездой». Желающий петь должен выбрать одну из пяти 

номинаций, указанных на специальном стенде. Затем отгадать песню по нескольким 

начальным аккордам, а затем допеть эту песню до конца. 

Ветераны еще раз доказали, что  по жизни идут  с песней. Зал подпевал все подряд. 

Вместе с Петром Рябчиным весело подхватывали «Я буду долго гнать велосипед…», 

легкой грустью наполнились глаза у Алексей Коноваленко и хоровой части зала при 

исполнении песни «С чего начинается Родина…». Но самой яркой и эмоциональной 

оказалась номинация «народная». В этой номинации выступил целый вокальный 

квартет, который исполнил песню «Милая Нетеребка». Автором и текста и мелодии 

этой песни стала Нелли Андреевна Мовчун (вторая слева), жительница воспетого села, 

рожденная в 1942 году в далекой Германии, где прошли первые три года ее жизни. 

Под дружные аплодисменты зала прошла премьера песни. 

 

Как дети, исполнители радовались  мягким 

игрушкам, которые сами и выбирали из «Чудо- 

мешка» в качестве сувенира. 

Много викторин и конкурсов было на этом 

празднике, много звучало и самых разных песен. 

Песни, напоминавшие молодость, разговоры. 

Воспоминания. Почти три часа никто не спешил 

уходить. 

 

А прощаясь, составили новый перечень желаний на новую встречу. 

Надеемся, что данная встреча принесет массу положительных эмоций и повышению 

жизненного тонуса каждому участнику проекта. 

 

Руководитель проекта            

Тамара Артамонова, 

Art.toma@ya.ru 

Корсунь Шевченковская районная 

организация ветеранов Украины 

mailto:Art.toma@ya.ru


Зустріч - навчання  

волонтерів 

           

                   Для волонтерів та учасників проекту Відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» в м. Черкаси  проведено 

зустріч-навчання на тему: «Активізація механізмів саморегуляції, самовідновлення та 

самореабілітації організму». Навчання 

провів Володимир Сергійович Лизогуб – 

доктор  біологічних наук, професор, 

директор науково-дослідного інституту 

фізіології ім. Михайла Босого ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, заслужений діяч науки і 

техніки України.  

 

 Метою навчання було ознайомити 

людей похилого віку з можливістю 

безкоштовного підвищення  резервів 

організму, його саморегуляції та 

самовідновлення. Володимир Сергійович 

зауважив, що потрібно застосувати власні резерви організму. Для цього треба 

активізувати діяльність правої півкулі мозку, яка відповідає за активізацію сил 

організму. Показано декілька видів  дихальних вправ. Присутні почули, що існує 

багато способів для активізації захисних сил організму: можна читати молитву, 

вдихати повітря від запаленої свічки, співати, в’язати, розв’язувати кросворди, 

слухати музику, танцювати, і обов’язково займатись фізичними вправами. Корисно 

купання у відкритих водоймах, обливання вранці холодною водою. 

 

Результатом зустрічі стало усвідомлення, що треба допомагати організму 

активізувати механізм самореабілітації, незважаючи на вік. Про актуальність теми 

свідчать численні запитання присутніх, на які відповів Володимир Сергійович. 

 

Зустріч-навчання 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 програмою «Місце зустрічі – Діалог» в 

Україні Фонду EVZ. 

 

                                                             Виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах 

Бугеря Тетяна Анатоліївна.  

 



Три празники 

 в гості. 

Чудову нагоду заколядувати й защедрувати, провести гарно час у цю зимову 

урочисту пору мали старші люди, яких гуртує Луцька міська громадська ветеранська 

організація “Спілка в’язнів – жертв фашизму”, в 

діяльності якої беруть активну участь і 

волонтери. Адже, з ініціативи голови її правління 

Валентини Лазарук, в приміщенні наших друзів-

громадської організації «Зірка надії»  відбувся 

досить душевний захід – “Три празники в гості”. 

Ведуча заходу волонтер  Галина Соловйова 

ознайомила присутніх з історією святкування 

Новорічних 

свят. 

 

Хвилю позитиву швидко підхопили 

учасники  аматорського фольклорного ансамблю 

“Пісні Волині”, виконавши разом із присутніми 

колядки й щедрівки .Свої вірші декламували 

члени Спілки  

Гордіюк  

Галина та 

Данилюк Євгенія. А самі завзяті учасники дійства 

пустилися в веселий  танок. Свято 

продовжувалося пригощанням запашним чаєм, 

солодощами та фруктами. 

 

Адже в будь – якому віці людська душа 

бажає свята. 

 

 

Олександр Жаловага - партнер проекту,  

голова  громадської організації «Зірка НадіЇ» 

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 

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

<lazaryk@i.ua> 

 

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


 

 

Проект «Укріплення соціальних 

зв'язків людей, які постраждали від 

нацизму, шляхом проведення зустрічей з молоддю, як 

для мобільних, так і для немобільних літніх людей» 

продовжує свою роботу. 

21 січня 2017 року колишніх жителів блокадного 

Ленінграду з радістю зустріли молоді люди та активісти 

Клубу "Друга молодість". На зустрічі, присвяченій 73 

річниці зняття блокади Ленінграду, літні люди ділилися 

з присутніми своїм минулим та 

спогадами, розповідали про 

дитинство та війну.  

Діти уважно та з цікавістю слухали людей поважного 

віку. 

«Для нас честь, що ви поділилися з нами своїми 

історіями» - сказав Сергій, вихованець дитячого містечка 

«Отрадне».  

Молодь підготувала для гостей номери художньої 

самодіяльності, які розвіяли дещо сумний від спогадів настрій 

учасників заходу. А наприкінці свята дорослі разом з дітьми 

співали та танцювали, чим остаточно розвіяли для дітей міф 

про те, як виглядають і поводяться люди похилого віку. 

Марія Романова-Тремль 

ХОБФ «Соцыальна служба допомоги» 

Т. 0509065931 

Tremlmaria@ukr.net 

 

Клуб «Друга 

молодість» 

Проте  життя 

продовжується 

27 січня світова спільнота  

відзначила День звільнення в’язнів 

концтабору Освенцім, а також 

День пам’яті Голокосту. Тож  і 

члени Київського  відділення 

в’язнів - жертв нацизму, 

зібравшись в Палаці ветеранів 

ВВВ, пом’янули знищених в 

застінках концтабору  сотні тисяч 

в’язнів. Колишні в’язні ділилися 

спогадами про тяжкі роки 

поневірянь, про дитинство та 

юність понівечені війною. Вони зазнали неймовірних страждань, каторжної праці, 

голод і холод, приниження, позбавлення батьківського піклування, на дітях 

проводились псевдо медичні  експерименти. Перенесені фізичні страждання, глибокі 



нервові потрясіння привели до того, що більшість з них стали хворими, інвалідами. 

Спогади колишніх в’язнів пройшли через серця кожного присутнього на заході.  

Проте  життя продовжується  і турбота про цих знедолених в минулому людей 

повсякденна. Повсякчас їм надається моральна  та матеріальна підтримка. Постійні 

заходи-зібрання колишніх в’язнів, екскурсії, конкурси, гурткова робота надихають та 

стимулюють їх до активного та творчого життя… 

      Керівник проекту ,,Підтримка колишніх в’язнів-жертв нацизму та                                                                                 

      стимулювання їх до активного і творчого життя 

      Голова Київського відділення УСВЖН  

                                                                       Любов Суняєва 

 

Свят вечір із Блаженнішим  

Святославом  

6 січня в Патріаршому соборі Воскресіння 

Христового на спільний Святвечір із Главою 

УГКЦ зібралися родини, тимчасово переселені 

з Донецької та Луганської областей, а також 

із Криму. Серед них були також і волонтери та 

старенькі підопічні проекту. Блаженніший 

Святослав особисто вітав кожного 

запрошеного і роздавав просфору. На вечері 

були присутні — понад 120 осіб. 

 

Разом з Блаженнішим Святославом у 

вечері також взяли участь: президент Карітасу України Андрій Васькович, віце-

президент Карітасу України о. Андрій Нагірняк, секретар Блаженнішого о. Олег 

Олекса, директор БФ «Карітас-Київ» о. Роман Сиротич та священики собору.  

 

Свята вечеря розпочалася зі спільної молитви та 

привітального слова Блаженнішого Святослава, 

який висловив велику радість, що у Навечір'я Різдва 

Христового має можливість бути разом із 

присутніми, подякував за їх присутність, побажав 

усім Божої благодаті, миру, любові.  

 

Провів аналогію народження Ісуса Христа як 

біженця до теперішнього стану людей, які змушені 

були покинути свої  домівки і втікати від лихоліття 

війни. Висловив слова підтримки та поваги. 

Усі приступили до споживання традиційних 

для українського святвечірнього столу страв – куті, 

вареників, борщу і капусти, риби та голубців, 

грибних страв.  

 

 Панувала тепла родинна атмосфера. Усі колядували колядки, бажаючи одне 

одному радості і любові, а що найважливіше – миру, який так потрібен сьогодні 



всім. Люди мали можливість поспілкуватися із Блаженнішим Святославом, який 

підходив до кожного, щоб розділити радість Різдва. 

 

Особливо звеличили святвечір волонтери хористи Патріаршого собору, які 

прославляли новонародженого своїми колядками, а семінаристи Київської 

Трьохсвятительської семінарії показали вертеп. Не менш цікавими були наймолодші 

колядники Патріаршого Собору, які своїми дзвінкими дитячими голосами та 

виступом зворушили всіх, а особливо людей літнього віку.На завершення всім було 

роздано подарунки.   

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

syrotych@ukr.net 

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

 

 

11 січня в приміщенні Карітасу, а  згодом і в 

професі

йному 

ліцеї відбулася презентація книжки п. 

Ганни Попової «Галичанка на 

лісоповалі». Книжка ця, як і багато 

інших, описує трагічну долю численних 

українських родин, які зазнали репресій 

від більшовицького тоталітарного 

режиму, переслідувань, страждань та 

поневірянь в далекому Сибірі, в таборах 

та на поселеннях.  

Пані Ганна має складну долю, народившись в далекому 1932 році, 

переховувалась разом з матір’ю  спочатку від нацистського режиму, а згодом і від 

більшовицького. Її  спогади про 

дитячі роки та юність перейняті 

болем та смутком за своїми 

батьками, рідними та друзями, 

життя яких понівечили  окупанти. 

Та незважаючи на трагічну долю, ця 

мужня жінка є активним 

громадським діячем, учасником 

численних зустрічей, що 

відбуваються в Карітасі, в 

загальноосвітніх закладах міста, 

професійному ліцеї в рамках 

програми «Місце зустрічі-діалог».  

 

Презентація   

автобіографічного нарису 

«Галичанка на лісоповалі» 

 

 

                                          Організатор програми: 

                                          Всеукраїнська благодійна організація 

                                         «Турбота про літніх в Україні» 

                                          Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

                                          Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

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

                                                                                           Чугуївська міська організація 

                                                                                           ветеранів України 

                                                                                           Адреса: 63503, м. Чугуїв, вул. 

                                                                                           Гвардійська, 19 

                                                                                           egorova.valentina@i.ua 

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

