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ІНФОРМАЦІЙНИЙ  

  ВІСНИК 

ЛЮТИЙ 2017 РІК 

 

 

В 

приміщенні 

Міжнародного 

фонду 

«Взаєморозумі

ння і 

толерантність» міста Запоріжжя відбулася зустріч – 

цільової групи жертв нацизму (мобільні) та виїзного  «мобільного соціального 

офісу». В його роботі взяли участь - фахівці з управління праці та соціального 

захисту населення Запорізької міської ради,  управління Пенсійного фонду 

України м.Запоріжжя та відділення соціальної допомоги вдома Олександрівського 

району. 

  Всі бажаючі пенсіонери, в тому числі учасники та  інваліди війни мали змогу 

отримати необхідні консультації з питань соціального захисту:  житлові субсидії,  

нарахування та перерахунок пільг, пенсій та щодо отримання одноразової 

матеріальної допомоги інвалідам війни. Кількість осіб, які отримали консультації 

– 13. 

Літні люди дуже потребують нашої уваги,  

спілкування, та особливим святом для них є 

зустрічі з дітьми, які 

викликають багато позитивних емоцій, впевненості 

та гарного настрою. 22 лютого на «Свято Масляни» 

юні музиканти з Запорізької Дитячої  музичної школи 

№ 5 організували концерт у Обласній універсальній 

бібліотеці ім. О.М. 

Горького де показали свої таланти. Лунали звуки 

баяну, фортепіано, гітари, сопілки та звучали 

пісні. Педагог Вікторія Артюшенко дуже цікаво 

розповідала про свято «Масляни» та акомпанувала 

діткам. Особливо сподобалось тріо піаністів, які 

вже є переможцями багатьох конкурсів. 

Наприкінці концерту відбулося цікаве спілкування. Голова «Жертв нацизму» 

Вознесенівського району Ніна Федорівна подякувала від імені всіх присутніх за 

концерт та запросила до нової зустрічі у рамках проекту. Свято завершилося 

частуванням смачними млинцями. 

Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» м. Запоріжжя 

toleranzp@mail.ru 

Консультації для жертв нацизму 

Міжнародного фонду 

«Взаєморозуміння і 

толерантність» м.Запоріжжя 

Свято Масляної 
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          28 лютого 2017 року  в приміщенні 

Калайденцівського сільського будинку культури 

відбулася інформаційна зустріч для осіб похилого 

віку  «Як захиститись від шахрайства».  Зустріч 

провела Полтавська обласна молодіжна 

громадська організація «Твій Світ» за сприяння територіального центру 

соціального обслуговування Лубенської 

районної державної адміністрації. 

Учасниками правопросвітницької 

зустрічі  стали слухачі Університету 

третього віку. На початку зустрічі перед 

присутніми виступив  керівник проекту  

«Організація роботи волонтерських 

соціальних пунктів допомоги для 

мешканців віддалених сіл Лубенського 

району», що підтримується  Німецьким федеральним  фондом  «Пам'ять. 

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

Олександр Чепур.  Під час інформаційного повідомлення про види шахрайства та 

шляхи запобігання він заохочував присутніх звертатися за індивідуальними 

порадами до присутнього юриста. А на завершення закликав учасників бути більш 

розсудливими та підкреслив відомий вислів:  «Проінформований, значить 

озброєний». В свою чергу юрист Юлія Плужник зазначила, що за наданням 

юридичної допомоги, складанням правових документів та представництвом 

інтересів  у суді можна звертатися до правозахисних організацій та до 

Лубенського центру надання вторинної правової допомоги.   

Юридична просвіта дозволяє особам похилого віку, внутрішньо переміщеним 

особам, які були запрошені до участі  більше дізанватися про свої права, 

розширити  доступ до правових послуг. Тож, на завершення зустрічі серед 

присутніх були поширені  інформаційні матеріали та надані індивідуальні 

консультації. 

Полтавська обласна молодіжна 

громадська організація «Твій Світ» 

tviisvit@gmail.com  

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

Карітас єднає покоління – під таким 

заголовком у БФ 

«Карітас-Київ» 

відбувся 

надзвичайно цікавий захід - МАЙСТЕР-ШЕФ. У 

ньому взяли участь люди похилого віку з числа 

жертв націонал-соціалізму, волонтери та діти і 

молодь. Захід пройшов у рамках програми «Місце 

зустрічі: діалог» за підтримки німецького 

фонду EVZ та загальній організації і координації 

Особи похилого віку 

отримали консультації 

та поради юриста 

МАЙСТЕР-ШЕФ  

у Карітас Київ 

mailto:tviisvit@gmail.com
https://www.facebook.com/tviisvit/
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програми ВБО «Турбота про літніх». 

МАЙСТЕР-ШЕФ  - це спільний захід представників цільової групи проекту і 

волонтерів. Тут діти та молодь разом із старшими людьми готували страви. Всі 

розділилися на дві команди. Основною 

умовою поділу на команди було наявність у 

кожній осіб різного віку, дітей та молоді. 

Так ці змішані команди – старенькі та 

зовсім молоді - вступили у боротьбу за 

перемогу.  

Кожна команда намагалася бути 

кращою, 

працювати 

згуртованіше, 

розподіляти 

обов’язки між всіма членами команди, бо це якраз і було 

запорукою успіху та перемоги.  

Команди мали два важливі завдання. Перше – це 

повторити приготування п’яти страв, які були показані 

шефом, а друге – це приготувати власні страви із 

наявних продуктів. І як не дивно обидві команди 

справилися з обов’язками на відмінно. Тому 

переможцями стали усі, а тим що зготували – 

продовжили ласувати, ділячись пережитим під час 

заходу.  

Спільна праця сприяє розкриттю своїх талантів та єднанню поколінь. Було 

дуже приємно спостерігати як діти, молодь та люди старшого віку разом 

працюють, як розподіляють обов’язки, як разом радіють, дають поради одне 

одному і всі прислухаються один до одного. Це незабутнє видовище, а присутність 

у такому середовищі дуже будує, бо бачиш як люди із досвідом співпрацюють із 

тими, хто його ще лише набирається. 

Одним із завдань – було назвати різні слова на певну букву. І тут сталося 

диво, коли дійшли до букви «М», бо діти сказали слово «МИР», а старенькі – 

«МОЛОДІСТЬ». Так, саме молодість, бо це те, що вони згадують, а діти та молодь 

їм допомагають пережити. Вони себе у цьому МАЙСТЕР-ШЕФІ відчули 

молодими. І це прекрасно.  

                            Директор БФ «Карітас-Київ»  

Роман Сиротич  

м. Київ                                                                             

syrotych@ukr.net 

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

На Корсунщине февраль – месяц особенный 

для каждого жителя. 73 года назад эти земли 

сотрясались под взрывами снарядов, шла великая 

Корсунь- Шевченковская битва, а ей 

предшествовали долгие месяцы оккупации.  

Об этих днях на традиционных митингах вспоминают ветераны, но в этом 

Судьба чужая, как 

своя… 

mailto:syrotych@ukr.net
http://www.caritas-kiev.org.ua/
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году впервые о годах оккупации, о своих душевных страданиях в детстве в 

оккупированном Корсуне рассказала Палий Прасковья Петровна. Внимание к 

категории участников проекта «Место встречи – диалог» на районном уровне мы 

считаем свое маленькой победой, на которой останавливаться не собираемся ни в 

коем случае. 

В рамках нашего проекта весь месяц прошел под своеобразным девизом 

«Судьба чужая, как своя». Мы регулярно посещаем немобильных и  проводим 

встречи с маломобильными участниками проекта. Разговоры и воспоминания 

бывают разные. На этот раз мы решили для каждого провести презентацию книги, 

полученной по почте, «Бути людиною».  

Короткие истории реальных людей приковывали внимание всех домочадцев, 

которые в момент нашего визита оказывались дома. 

Вздохи, скупые слезинки из старческих глаз, а дальше, как прорыв…  

Например, Мария Ивановна Мещеряк вспоминала,  в каких тяжелых условиях, в 

полном одиночестве, в оккупационном Чернигове она рожала в 1941 году своего 

первенца Олега…  Нища Нина Андреевна и Шевченко Галина Андреевна 

откровенно высказались, что тоже хотели бы написать свою биографию о годах 

работы в Германии. 

Казалось бы, что никаких массовых мероприятий за месяц не было, а 

впечатлений от наших встреч неимоверное множество. 

Думается, что благодаря прошедшему в прошлом году конкурсу «Бути 

людиною» в рамках программы «Место встречи: диалог» под эгидой немецкого 

БФ «Память, ответственность, будущее»  по крайней мере, десяток человек  

задумались о написании своих биографий или коротких эссе о своей молодости в 

далекой Германии или близкой оккупации. Не скрою, в начале проекта нам это не 

удавалось. Теперь есть новые темя для бесед и воспоминаний. И пусть их станет 

больше. 

 

Руководитель Корсунь-Шевченковского 

проекта «Встреча»  

Тамара Артамонова. 

art.toma@yandex.ua 
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   28 лютого 2017 року  в приміщенні 

Калайденцівського сільського будинку культури 

відбулася інформаційна зустріч для осіб похилого 

віку  «Як захиститись від шахрайства».  Зустріч 

провела Полтавська обласна молодіжна 

громадська організація «Твій Світ» за сприяння територіального центру 

соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації. 

Учасниками правопросвітницької зустрічі  стали слухачі Університету третього 

віку. На початку зустрічі перед присутніми виступив  керівник проекту  

«Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців 

віддалених сіл Лубенського району», 

що підтримується  Німецьким 

федеральним  фондом  «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє» в 

рамках програми фонду «Місце 

зустрічі: Діалог» Олександр Чепур.  

Під час інформаційного 

повідомлення про види шахрайства 

та шляхи запобігання він заохочував 

присутніх звертатися за індивідуальними порадами до присутнього юриста. А на 

завершення закликав учасників бути більш розсудливими та підкреслив відомий 

вислів:  «Проінформований, значить озброєний». В свою чергу юрист Юлія 

Плужник зазначила, що за наданням юридичної допомоги, складанням правових 

документів та представництвом інтересів  у суді можна звертатися до 

правозахисних організацій та до Лубенського центру надання вторинної правової 

допомоги.   

Юридична просвіта дозволяє особам похилого віку, внутрішньо переміщеним 

особам, які були запрошені до участі  більше дізанватися про свої права, 

розширити  доступ до правових послуг. Тож, на завершення зустрічі серед 

присутніх були поширені  інформаційні матеріали та надані індивідуальні 

консультації. 

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/  

 

Особи похилого віку 

отримали консультації 

та поради юриста 

mailto:tviisvit@gmail.com
https://www.facebook.com/tviisvit/
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В ожидании тепла и весны начался у наших 

подопечных февраль. 

В этом месяце мы отметили День 

освобождения Луганской области от фашистских оккупантов.  Собрались 

пожилые люди и молодежь. Были, конечно, и воспоминания, но мы постарались, 

чтобы ничего не омрачало настроение 

нашим подопечным. Молодежь 

подготовила концерт. Угощения за 

столами сопровождались песнями и 

стихами. В числе наших подопечных были 

и переселенцы из Луганска, которые с 

грустью говорили о том, что никогда бы 

не подумали, что на нашей Родине вновь 

будет оккупация… 

Традиционно в нашем клубе 

собираются любители вышивки бисером. 

Теперь у нас уже появляется молодежь, 

желающая постичь азы рукоделия. Старшее поколение с удовольствием делится 

своим мастерством. 

С радостью собрались на нашем празднике представители всех поколений 

проводить зиму и встретить весну. 

Сжигание чучела, блины, песни, пляски, 

горячий чай и бутерброды, игры, 

конкурсы- этот праздник надолго 

останется в памяти. 

С нетерпением ждут посещения наших 

волонтеров люди, которые с трудом 

передвигаются. Им необходима наша 

помощь в уборке, доставке продуктов и 

многом другом. Волонтер не только 

поможет, а и всегда подборит добрым 

словом, своим участием. Чтобы наши 

подопечные с хорошим настроением встретили весну, волонтеры вымыли им окна, 

удалили остатки скотча и утеплителя, который так необходим был зимой, чтобы 

сохранить драгоценное тепло. 

 

 

Проект:  «Зв'язок часів і поколінь»  

г. Северодонецк 

Благотворительный фонд «Свет сердца» 

Руководитель проекта   

Татьяна Плясунова  

tvp2006@ukr.net 
 

 

 

Прощай зима! 



7 
 

Щотижня разом збираються учасники 

програми "Золота осінь людей поважного віку",  

щоб поділитися один з одним своїми знаннями, 

розповідають про свій багатий досвід, 

навчаються новому.  

Усі із задоволенням відвідують уроки театральної майстерності від Олени 

Смагіної, під час яких можна відчути себе 

зіркою сцени, незважаючи на вік. Модельер з 

пошиву одягу Лада Бондарєва  ділиться 

секретами пошиву гарних суконь.   

Незважаючи на свої "дві вісімки", Лада  

виглядає елегантно й сучасно, тож повчитись 

у неї приходять чимало "учениць". Після 

занять учасники програми обовязково 

збираються за столом, щоб під час  чаювання 

поділитися своїми спогадами, життєвими 

історіями, ближче познайомитись один з одним. 

 Нещодавно одна із учасниць нашої групи Галина Василівна Кириченко, 

розповідала про своє непросте дитинство. У пять років Галя разом з мамою, 

сестричкою та братиком потрапила до вязниці, а згодом - і до концтабору в 

Німеччині.  

- Мені було лише п'ять років, і я 

пам'ятаю дитинство лише уривками. 

Доводилося голодувати, оскільки на одну 

маму з дітьми давали лише літру баланди, 

звареної з брукви і шматочок ерзац-хліба.  

Наші матері намагались віддати свою пайку 

дітям, а самі опухали від голоду.  Мама добре 

знала німецьку мову, і врятувати нас їй 

вдалося завдяки німецькому солдату, який 

порадив сховати нас під соломяний матрас, коли німці ходили і забирали "зайвих" 

дітей.   

Згодом нас відправили  у розподільчий концтабір, після якого мама разом із нами 

потрапила на роботу до німецького фермера. У нашого господаря не було власних 

дітей, до нас ставились добре.  На Різдво нам подарували сукенки і довгі шубки із 

штучного хутра. Мама відрізала  подоли з шубок і пошила нам теплі шапочки з 

вушками.   

- А як завершилась ваша неволя у Німеччині?, - запитують присутні. 

- Пам'ятаю, що напередодні визволення, навколо сильно гриміли вибухи. Вночі до 

села увійшли радянські солдати, і зранку, коли ми вийшли до них, порадили нам: 

утікайте на Схід.  Україну, Білорусь та Польщу вже  ніби то звільнено від німців,. 

Тож ми зібралися в дорогу. Поки йшли додому -  загубили маму, а мама загубила 

документи. Згодом ми з мамою знайшлися і головне - щасливо повернулися 

додому. 

Різнобарви золотої осені 
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Галина Кириченко в наступному році святкуватиме своє 80-ліття. Отримавши у 

ранньому дитинстві такий важкий досвід, коли смерть чатувала поруч, вона 

прожила гідне, наповнене сенсом життя. Змогла побороти життєві труднощі, 

отримала хорошу освіту, виростила дітей і сьогодні, будучи на заслуженому 

відпочинку, із задоволенням відвідує  заходи програми, не втративши інтерес до 

життя, яке починалося так важко.  

Тут, у колі друзів, можна зрозуміти, що золота осінь  життя триває, наповнена не 

лише спогадами, але й різними барвами і смаками сьогодення. 

Координатор програми "Золота осінь 

людей похилого віку" м.Одеса 

Ольга Філіппова 

it.babushki@gmail.com 

 

 

17 лютого 2017 р. літні учасники нашого 

проекту завітали в гості до учнів 11 класу 

скандинавської гімназії в Дарницькому районі м. Києва. Тут відбулася чергова 

зустріч з циклу «Діти двох воєн». Свідки Другої світової, колишні малолітні в’язні 

нацизму, поділилися з учнями споминами про те, що пережили у свої дитячі та 

юнацькі роки.  

Надія Іванівна Слєсарєва згадала про реалії воєнної дійсності в місті Дніпрі, 

коли людське життя щохвилини перебувало на межі зі смертю, про щоденну 

боротьбу з небезпеками і голодом, 

про випробування юних 

остарбайтерів, які не завершилися 

й після війни. З розповіді Віктора 

Григоровича Сосова школярі 

довідалися про те, як виглядало 

життя в окупованому Києві, як 

молоді люди намагалися уникнути 

відправки на примусові роботи до 

Німеччини, з якими труднощами 

довелося зустрітись, опинившись на 

чужині. А Ніса Олександрівна Раднянко 

представила свої спогади і роздуми про далеку Другу світову та сьогоднішню 

гібридну війну на сході України у віршованій формі. Це був своєрідний місток між 

поколіннями, між двома війнами і стражданнями, які випали на долю дітей та 

матерів колись і нині, між героїчним минулим і сьогоднішнім прагненням 

перемоги. 

Виховний ефект від подібних зустрічей, як зазначила викладач історії Інна 

Миколаївна Фурсова, важко переоцінити, адже спілкування учнів з живими 

свідками Другої світової – нині велика рідкість. 

Проект:«Психосоціальна активізація 

життєдіяльності людей похилого віку засобами 

культури і мистецтва та шляхом зацікавлення 

суспільства їхніми долями і досягненнями» 

Історія з перших вуст 

На фото: літні учасники проекту 

розповідають про пережите учням 11-

А класу Скандинавської гімназії. 

 

mailto:it.babushki@gmail.com
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Громадська організація «Жіночий центр „Надія”», 

м.Київ 

Керівник проекту -  Людмила Слєсарєва, 

pir.dds.nm@gmail.com 

         А як  назвати  того, хто віддає 

найдорожче, що у нього є - життя, заради 

ближнього свого, заради кращого життя для 

ближнього свого? Таку людину називають 

героєм. Такі люди не вмирають, а їх життя 

продовжується на Небесах… 

Напередодні   «Дня Героїв Небесної Сотні», який  наша країна вшановує 20 

лютого, в приміщенні Магдалинівської районної бібліотеки учасниками нашого 

проекту була проведена  неординарна зустріч , присвячена цій даті . В рамках   

діалогу поколінь , наш захід  був організований  в форматі концерту- пам’яті.   На 

зустрічі були присутні  рідні та близькі представників  основної  цільової групи , 

учні 11 класу Магдалинівської ЗОШ, 

вчителі, представники районної влади, 

працівники бібліотеки. 

Виступаючі відмітили абсолютно 

нестандартну методику проведення 

зустрічі: 

- була розповідь безпосередніх учасників  

лютневих подій; 

- були продемонстровані фрагменти 

подій, відзняті  нашими безпосередніми 

учасниками;  

- прозвучали пісні під акомпанемент 

акустичної гітари (пісенні твори виконували Аліна Занюк і Владислав Синиця) ; 

- висловлювалися думки  і 15-річних і 70-річних. 

«Захід приголомшливий, є надія достукатись до серця кожного» - це слова 

начальника відділу освіти РДА Коваля О.Г.  

«Ми вивчали зі старшокласниками твори  О. Довженка та І. Багряного. Молодь 

прекрасно розуміє життєві цінності, силу духу, яку дали нам наші предки» -  

наголошувала   Приймак Н.П. 

А на запитання старшокласників , чи досягла Україна чогось після Майдану  

учасник подій С. Попришко відповів: «Головне досягнення  в кожного в серці, 

майбутнє залежить від вас, молодих людей. Треба вчитися досягати мети, 

досягаючи її, починати розуміти  світ і жити без фальші …» 

Зустріч відбулася за підтримки фонду «Пам’ять , відповідальність  та майбутнє» 

(EVZ)    в рамках  проекту «Скарби нашого життя. Від серця до серця». 
 

 «Скарби нашого життя. Від серця до 

серця»,що виконується Магдалинівським 

осередком  ДОВ УСВЖН  

Керівник проекту - Тетяна Коваленко  
verbena 1956@i.ua 

Скарби нашого життя 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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   28.02.2017 року на абонементі 

Новомосковської центральної міської бібліотеки 

було вшановано пам'ять  спалених фашистами 

мирних мешканців України. 

 1377 сіл було спалено дощенту, тисячі 

дітей, жінок, стариків було спалено заживо. 

Присутні члени клубу «Роксолана» та члени 

Новомосковського відділення УСВЖН 

співчутливо слухали розповідь про те, що майже всі області України зазнали 

масового знищення сіл і міст, спалення людей та вивезення їх на примусові роботи 

в Німеччину. 

 Гірко звучать слова із вірша: 

«…Чому всі знають про Хатинь? 

Чому Корюківки не знають? 

Чи спалені люди і хати  

Душі ваші не чіпають?...» 

В Корюківці було спалено майже 

7000 людей. Цей факт замовчувався довгі 

роки. Та по всій Україні і в тому числі на 

Новомосковщині спалювалися села і люди. Село Дерезуватка Новомосковського 

району було вщент спалене, а люди виловлені фашистами відправлені в неволю. 

Свідок цих подій Антонова Марія Євлампіївна не стримує сліз, розповідаючи про 

ці злочини. В селі Кулебівка було спалено 90%  осель мирних жителів, а хто чинив 

опір, були розстріляні. Жителька села Губиниха Ганкевич Валентина Григорівна 

розповідає: «За те, що жителі ховали у себе поранених солдат, 23.02.1943 року 

фашисти розстріляли дві вулиці людей, 1080 жителів лежали 7 днів на морозі, не 

дозволялось забрати і похоронити цих людей…» 

Присутні всі принишкли, слухаючи розповідь про ці події голови 

новомосковського відділення УСВЖН Коваленко Л.І. 

Дивлячись фільм про трагедію міст і, 

особливо, сіл партизанських зон України, серце 

стискує жаль за те, що за одного вбитого німця, 

могли розстріляти 10, 100, 1000 людей, як це було 

в Корюківці на Чернігівщині. 

На вечорі читались вірші про цю страшну 

трагедію на всій Україні. І, як сказала малолітній 

в’язень фашистських таборів Чеботарьова Ольга 

Максимівна: «Пепел  сожженных стучит в наши сердца, об этом нельзя забывать.» 

Хвилиною мовчання закінчився вечір історичної пам’яті в  

м.Новомосковську. 

Проект «Спілкування без меж: допомога 

молодими волонтерами жертвам націонал-

соціалізму на  Дніпропетровщині.» 

м.Новомосковськ,  

партнер проекту: Л.Коваленко  

                                                             kovalenko-nov@3g.ua 

 

Попіл спалених стукає в 

наші серця 

(Вечір історичної пам’яті 

«Українська Хатинь») 
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Відділення Всеукраїнської благодійної 

організації 

«Турбота про 

літніх в Україні» в   м. Тернополі виконує 

проект «Створення ресурсних центрів для 

осіб, що доглядають маломобільних людей 

літнього віку». В ході проекту передбачено 

проведення тренінгів  для волонтерів та  

догляда

льників.  Адже зазвичай родина не має 

достатніх навиків, знань та інформації щодо 

догляду за людьми похилого віку, особливо 

у ситуаціях, коли рухова активність їх 

обмежена.                                        23 лютого, 

на виконання проекту,  директор навчально-

наукового інституту медсестринства 

Тернопільського державного медичного університету, доцент кафедри загального 

догляду за хворими Ястремська Світлана Олександрівна  провела тренінг на тему: 

«Особиста гігієна людей похилого віку».                                                                                                                     

 Учасниками тренінгу стали волонтери та  соціальні робітники відділення 

соціальної допомоги вдома Тернопільського міського територіального центру 

соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг). 

Голова правління відділення ВБО 

«Турбота про літніх в Україні» в 

м.Тернополі 

 Вашенюк Любов Павлівна                                                                                                                                       

                                                                            ternopil-tlu@i.ua 
 

 
Плине час, все далі відносить нас від тих 

трагічних подій 1941 – 1945 років, що, незважаючи 

на час, залишаються незабутніми… Незабутніми 

для тих, хто волею долі став свідком чи учасником  Другої світової війни.  

  В с.Євгенівка, що на 

Миколаївщині  діє проект по 

створенню Центру соціальної 

активності для людей похилого віку 

за участю колишніх жертв націонал-

соціалізму. І одне із завдань  проекту 

– створення «Книги пам᾽яті мого 

роду». Зберегти в пам᾽яті наступних 

поколінь страхіття війни дуже 

важливо. Пам᾽ятати – щоб не 

повторилося! Пам᾽ятати – щоб знати 

своїх героїв!  Пам᾽ятати – щоб 

шанувати пам᾽ять про учасників тієї 

Тренінг для волонтерів 

Загартований долею 

mailto:ternopil-tlu@i.ua
https://www.facebook.com/1041890735916747/photos/pcb.1085965228175964/1085963788176108/?type=3
https://www.facebook.com/1041890735916747/photos/pcb.1085965228175964/1085963701509450/?type=3
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страшної  війни!     

Тому дуже цінною є будь-яка інформація про війну, особливо, якщо вона 

почута «з перших вуст», тобто, від людини, яка теж брала участь у визволенні 

нашої країни від фашистів.  

Саме така людина живе в Євгенівці – Літвінов Іван Федорович, який віддав 

свою юність війні, з честю пройшов її від початку до кінця. 

Велика Вітчизняна війна застала 19-річного Івана в рідному селі, де він працював 

у колгоспі бригадиром рільничої бригади. 

14 серпня 1941 року   мобілізувався на фронт. Був танкістом. Отримав 

контузію. А потім служба старшиною у саперному батальйоні, дійшов до Праги. 

Демобілізований 22 лютого 1946 року. В арсеналі Івана Федоровича багато 

медалей та орденів: «За відвагу», «За бойові заслуги», «Захисник Вітчизни», орден  

«Красного Знамени» та ін. 

Після війни повернувся піднімати рідне село. Та в 1953 році вирушив шукати 

долі на Донбасі. Тут і знайшов свою другу 

половинку. Іван Федорович не шукав 

легкого заробітку. Добував вугілля в шахті 

20 років, а потім ще 22 роки працював в 

шахтуправлінні.   

Після виходу на заслужений 

відпочинок повернувся із родиною до 

рідної Євгенівки доживати віку. 

22 лютого Літвінову Івану 

Федоровичу виповнюється 95 років! Свій 

ювілей ветеран зустрічає прикутим до 

ліжка. І хоча хвороби не дають 

насолоджуватися життям в повній мірі та втішає те, що поряд є родина, яка 

піклується, та волонтери, що навідують і  дають зрозуміти, що в селі   цінують і 

поважають Івана Федоровича.  

 
Проект : «Створення центру соціальної активності 

для громадян похилого віку за участю колишніх 

жертв націонал-соціалізму з метою організації 

їхнього дозвілля, що призведе в подальшому до зміни 

якості їх життя та відчуття своєї значущості в 

суспільстві, подолані ізольованості» 

ГО «ВІВАТ» 

Керівник проекту – Дирда Т.Ю.  

Tomo4ka68@ukr.net 
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Проект «Підвищення рівня якості життя 

людей похилого віку шляхом включення до 

активної взаємодії з молоддю» під егідою фонду 

EVZ дійсно вніс свої корективи в розвиток 

всебічної діяльності людей похилого віку селища 

Тростянця. Активні відвідувачі центру соціальної 

активності при територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Тростянецького району, а їх уже більше 

70 чол., займаються пошуком творчих 

особистостей, 

котрі можуть та 

бажають навчити мобільних людей похилого 

віку азам різних видів декоративно-прикладного 

мистецтва. Через онлайн-клуб для літніх людей 

волонтерами похилого віку було заведено 

знайомство з майстринями художньої вишивки 

стрічками Павлишиною О.М., 1968 р.н., 

домогосподаркою с. Гордіївка та Зайко О.А., 

1978 р.н., службовцем центру зайнятості 

Тростянецького району. 21.02.2017 року зібралися  члени центру соціальної 

активності на творчому вечорі. Справжньою ізюминкою заходу була виставка 

народно-декоративного мистецтва. Підготувала захід провідний бібліотекар 

відділу обслуговування Тростянецької центральної  районної бібліотеки Барчук 

О.В.,  яка  була і  ведучою. По закінченню заходу  було проведено майстер - клас 

стрічкової вишивки для відвідувачів центру соціальної активності. Обидві 

майстрині виявили бажання бути волонтерами в Центрі соціальної активності та 

здійснювати навчання літніх людей азам стрічкової вишивки. 

Проект «Підвищення рівня якості життя 

людей похилого віку шляхом включення до 

активної взаємодії з молоддю» 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Тростянецького район 

 

Директор територіального центру - 

Бондар Л.І. 

тел. 2-25-63   

entr2008@ukr.net 

 

Шукаємо таланти… 

mailto:entr2008@ukr.net
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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/ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

П І Д Г О Т О В Л Е Н О : 

 

Громадською організацією «ВІВАТ» с.Євгенівка 

Снігурівський район  Миколаївська область 

 

Голова ГО «ВІВАТ» - Кореновська Ганна Михайлівна 

Керівник проекту – Дирда Тамара Юліївна 

Тел.: 066 84 656 00 

Tomo4ka68@ukr.net 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1041890735916747/photos/pcb.1085965228175964/1085963788176108/?type=3
https://www.facebook.com/1041890735916747/photos/pcb.1085965228175964/1085963788176108/?type=3

