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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

БЕРЕЗЕНЬ  2017 РІК 
 

Наш клуб «Зустріч поколінь » проводиться щомісяця і є 

одним з найулюбленіших і активно відвідуваних 

заходів проекту «Покращення якості життя літніх 

мешканців м. Покров та селищ Олександрівка, Гірник, 

що потерпіли від націонал-соціалізму».  

Клуб відвідують ініціативні, не байдужі до оточуючих і 

до самого життя в'язні, ветерани нашого міста і волонтери-учні ОПТУ. Кожен 

місяць, в будь-яку погоду поспішають вони у приміщення училища, двері якого 

завжди відкриті .  

Тематика засідань клубу найрізноманітніша: обговорення проблем районного 

масштабу, бесіди про релігію , обмін кулінарними рецептами, настільні ігри, 

організація кулінарних і творчих виставок , поради садівників. Тут читають вірші та 

співають пісні, згадують свою молодість і дитинство.  

У березні клуб проходив під назвою «Весняна крапель». Захід було присвячено 

жінкам та пронизаний відчуттям початку весни, пробужения природи. Всі гості, без 

винятку, забувши про свій вік, проблеми, турботи співали пісні, читали вірші, 

розповідали смішні анекдоти. 

Молодості та завзяття учасникам 

зустрічі додали виступи 

самодіяльних артистів – 

волонтер Ніна Слинявська 

співала відомі старшому 

поколінню та сучасні пісні . А з 

яким завзяттям наші жінки, 

молоді й літні, брали участь у 

конкурсах! Журі важко було 

вибрати переможницю серед 

конкурсанток, кожна з яких 

майстер на всі руки. Ну а 

найкращим присвоєні титули 

«Міс Кулінарія», «Міс 

Естетика», «Міс Рукоділля», 

«Міс Елегантність».  

Залишали клуб задоволені, дякували Німецькому Федеральному Фонду EVZ за 

можливість так чудово відпочити, провести кілька годин не в самоті перед 

телевізором або у сімейному колі, а ось так - «вийти у світ», поспілкуватис ь. 

Частіше б такі зустрічі! 

 

Клуб «Зустріч 

поколінь» в м. 

Покров 
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                                                                            «Покращення  якості  життя  літніх 

мешканців м.Покров  та  селищ          

                                                                              Олександрівка,  Гірник,  що 

постраждали  від  націонал-соціалізму» 

                                                                                                                                                       

соцпрацівник Людецай О.М.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                        

ogbo-viktoria@i.ua 

 

Ось уже другий рік поспіль, як при 

територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тростянецького району 

почав функціонувати центр соціальної активності 

літніх людей в селищі Тростянці. Дієвість і потрібність Центру помітна, адже 

більше 70 його активних відвідувачів мають можливість цікавого спілкування, 

спільного проведення дозвілля, колективної праці, декламування віршів, виконання 

власних пісень та пісень друзів – композиторів, поетів. 

Березень також не став виключенням, напередодні свята 8 Березня пройшов 

спільний захід в актовому залі територіального центру  літературно-мистецького  

об’єднання «Джерело» та  любительського об’єднання декоративно-прикладного  

мистецтва «Вишиванка», присвячений дівчині, жінці, матері, бабусі під назвою 

«Свято жінки і весни». Ведучими та організаторами заходу стали члени цих двох 

об’єднань, працівник бібліотечної системи Тростянецького району Барчук О.В. , 

відвідувачі будинку творчості Самоєнко Ліза, Пекар Людмила та інші. 

Всі присутні жінки а їх було більше 50 чол., отримали задоволення від 

прочитаних власних віршів найстарішого члена об’єднання «Джерело» Ярового 

М.Ф., 1928 року народження, місцевого поета Шура С.К., 1949 р. н., поета Пруса 

М.В., 1946р.н.,пісень у виконанні Стрілецької Н.Г., 1943р.н., котра сама пише пісні 

та їх виконує, присвячених жінці, матері, весні. 

Організаторам заходу Яровий М.Ф. вручив збірку власних віршів та оповідань 

«Справжня любов».  

Святковими привітаннями та врученням подарунків - відкриток, 

виготовленими власними руками для присутніх жінок,  по закінченню свята молодь, 

учні одинадцятого класу ЗОШ № 1  І – ІІІ ст. завершили цей захід. 

                                                                                                Проект «Підвищення рівня 

якості          життя людей похилого віку шляхом                                                                                          

включення                                

до активної взаємодії з молоддю»   

Керівник проекту  Лідія Бондар  

                                                                                                      zentr2008@ukr.net 

 

Свято жінки і 

весни 
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         Одним з напрямків роботи по проекту 

«Покращення якості життя представників цільової 

групи, розширення їх життєвого простору, 

подолання соціальної ізольованості, створення умов 

для діалогу з молоддю»,який реалізується 

громадською організацією «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» 

в м. Чернівці є організація зустрічей з молодим поколінням. Такі спілкування, 

діалоги, дискусії, спільні заходи постійно відбуваються в рамках проекту.   Так, до 

Шевченківських днів, відбулась зустріч членів цільової групи, жертв нацизму та 

жертв окупаційної влади з студентами Чернівецького вищого комерційного 

училища КНТЕУ. Зустріч пройшла в 

актовій залі училища. Вони підготували 

і показали літературно-музичну 

композицію «На перехресті музи і долі» 

про нашого видатного генія і пророка 

Тараса Григоровича Шевченка , 203 

річницю з дня народження якого ми 

святкували 9 березня. Виставу 

підготували студенти училища під 

керівництвом  викладача української 

мови Штаєр І. Л.  Тарас Шевченко. У 

кожного він свій. Образ найщирішого 

лірика і гнівного бунтаря, 

поета, художника, людини, 

духовного батька 

відродженої української 

нації. Геній Шевченка, як 

сонце, це наша святиня, 

наша гордість, наша слава. 

Це - витязь Правди, її 

заступник і син, якого 

подарувала людству земля 

України.Ця тема червоною 

ниткою пройшла через 

всю  виставу. 

 Багатобарвність 

Шевченкового впливу на 

кожну душу невимірна і вічна для всіх поколінь, на всі епохи і віки. І хоча кажуть, 

що вже вся нива Тарасового життя багаторазово і глибоко переорана, всі факти 

ретельно просіяні, та все ж вивчаючи ще й ще раз сторінки його поезій, його 

біографію, дедалі більше відкриваєш у ньому просту людяність. Своєю простотою і 

сердечністю він прив'язував до себе всіх - від малого до старого, мужів та жіноцтво. 

Будучи самостійною і чутливою натурою, Шевченко, як і кожен поет, закохувався 

часто. Однак зла недоля завжди переслідувала його, не даючи йому щастя жити у 

шлюбі, у любові з дружиною, про яку він мріяв, особливо в останні роки життя. Все 

це прослідковувалось у літературно-музичній композиції, хто ж вони були, ті музи, 

Зустріч-діалог 

«На перехресті 

музи і долі»  
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які надихали поета, давали йому відраду чи навівали смуток, які любили його, яких 

любив він ?  Було зрозуміло з постанови. В обговоренні вистави взяли участь 

учасники  проекту,  волонтер Кровякова С.В. підготувала дуже цікавий , 

маловідомий матеріал з біографії Т.Г. Шевченка, який презентувала на зустрічі. 

Своїми враженнями  та маловідомими фактами з життя Т.Г.Шевченка поділились 

члени цільової групи Кобернік Г.В., Бабенко З.Я. та Караванович О.М. 

         Волонтер проекту                                             Рузинська О.П. 

 

В приміщенні БФ «Карітас-Київ» 

відбувся дуже цікавий захід –  майстер клас з 

виготовлення – ключниці (це місце для 

зберігання ключів). У ньому взяли участь 

люди похилого віку з числа жертв націонал-

соціалізму, діти, підлітки та волонтери. Захід 

пройшов у рамках програми «Місце зустрічі: 

діалог» за підтримки німецького 

фонду EVZ та загальній організації і 

координації програми ВБО «Турбота про 

літніх». Оскільки літні люди дуже 

потребують уваги і спілкування, то 

особливим святом для них є зустрічі з дітьми, які викликають багато позитивних 

емоцій, впевненості та гарного настрою. Саме тому основною метою цього заходу 

було створити умови для спілкування та плідної взаємодії між різними 

поколіннями. Було дуже приємно спостерігати як діти, молодь та люди старшого 

віку разом працюють, як один у одного перехоплюють та доповнюють ідеї, з 

задоволенням трудяться, дають поради одне одному і всі прислухаються до них. Це 

незабутнє видовище, а присутність у такому середовищі дуже об’єднує, бо бачиш як 

люди із досвідом співпрацюють із тими, хто його ще лише набирається.  Спільна 

праця сприяє розкриттю талантів та єднанню поколінь, тому найкраще діалогу 

досягається у процесі спільної праці. Разом клеїли, малювали, свердлили, вирізали 

та багато, багато іншого. А що найважливіше - то спілкувалися!!! Розповідали одне 

одному про різні події та моменти їхнього життя. Так діти та молодь дізнаються 

багато цікавого, а літні люди - мають із ким поділитися своїм досвідом. Діалог в 

процесі таких зустрічей є основою і великим досягненням. Дуже шкода, що фото не 

може сповна передати атмосферу творчого процесу та щирих радісних почуттів, але 

тішить те, що спільно виготовлений виріб кожного дня буде нагадувати про радісну 

мить його створення.    

Найкращий 

діалог - 

спільна праця  
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о. Роман Сиротич, директор БФ 

«Карітас-Київ» 

м. Київ, 
syrotych@ukr.net 

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

 

 

 

 

http://www.caritas-kiev.org.ua/
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Начало весны несет в себе  какой-то особенный 

настрой, необыкновенное желание встретиться в 

кругу друзей. Именно с этим настроением и 

собрались на праздник в честь женского 

дня 8 Марта члены клуба, участники 

проекта «Встреча»  в зале районного 

совета ветеранов.  

Мы начали с подарков. До начала 

мероприятия каждой пожелавшей 

женщине молодые мастера 

парикмахерского дела сделали прическу. 

Чаепитие  было традиционным, со 

сладостями, специально 

приготовленными тортами и ароматным 

чаем. А вот  дальнейшее общение было 

достаточно оригинальным. 

С приветственным словом в адрес собравшихся женщин выступили председатели 

профсоюзных комитетов образования, культуры, экс мэр района, ныне старейший 

участник проекта 90-летний Посирченко Семен Павлович. Его подхватили экс зав 

отделом культуры Алексей Коноваленко и местный поэт Николай Ходаковский. 

Вспомнили и о своих соотечественницах, о судьбах женщин, сражавшихся за свою 

землю в годы Великой Отечественной.  

Надо отметить, что люди стали более раскрытыми и раскрепощенными. Они уже не 

ждут особого приглашения к конкурсу, викторине, которых было много и разных. 

Буквально покорили наш взрослый народ детские пазлы! Команды собирали 

картинки на время. Разница составила несколько секунд, но это никого не огорчило. 

С большой благодарностью в этот день каждая женщина получила в подарок 

красочный пакет с великолепной открыткой  в виде картины.  Всем победителям 

и участникам конкурсов – вручались призы. А накануне такие же поздравления и 

сладости получили наши немобильные члены проекта, которые им доставили на 

дом члены совета. 

Все это стало реальным благодаря  программе «Место встречи – диалог», которую 

финансирует благотворительный фонд неметчины «Память, ответственность, 

будущее». 

Как хочется, чтобы диалог никогда не кончался и приносил в сердце радость от 

общения, а так же благостно влиял на здоровье. 
 

Руководитель проекта Тамара Артамонова  

Клуб пожилых «Встреча»    Корсунь Шевченковский 

 

 

Что украшает 

женщину? 

Улыбка! 
 

 



7 

                                    

Незабутнім для жінок, які є гостями та 

учасниками нашого проекту залишиться 8 

Березня цього року. Чоловіки старалися як 

могли! Такого чудового свята в нас ще не 

було. Наші волонтери допомогли чоловікам приготувати це свято. Були накриті 

столи з частуванням. Справжнім сюрпризом став запрошений на концерт з 

сусіднього міста Лисичанська ансамбль 

чоловіків місцевого палацу культури 

«Обрій». 

Танці, лунали співи, подарунки, весняний 

настрій, частинку свята кожен взяв з собою 

додому. 

Тетяна Плясунова  

Керівник проекту «Зв'язок часів і поколінь»  

Луганська область м. Северодонецьк 

Благодійний фонд «Світло серця» 

tvp2006@ukr.net 

 

 

Учасники соціального проекту допомоги 

жертвам нацизму – учні Лубенської 

спеціальної загальноосвітньої школи – 

інтернату відремонтували взуття для осіб 

похил

ого 

віку. 

Передали оновлені речі в село 

Новооріхівка представники Полтавської 

обласної молодіжної громадської 

організації «Твій Світ» та працівники 

територіального центру соціального 

обслуговування Лубенської районної 

державної адміністрації напередодні 

свята 8 березня. 

  

Багато людей з великим задоволенням 

допомагають дітям і абсолютно 

незаслужено залишають без уваги людей 

похилого віку. Психолог проекту Юлія 

Пода  пояснює це побоюванням старості 

- вона у свідомості молодих людей 

асоціюється з чимось негативним. Ось 

вони і намагаються не помічати проблем 

літніх, щоб свідомо віддалити себе від «страшної» старості, щоб не бачити, що може 

статися з ними через кілька десятків років. Страждають від цього і самі люди 

Чоловіки старалися                      

як могли! 

 

Учасники соціального 

проекту відремонтували 

взуття особам похилого 

віку 
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похилого віку - вони відчувають себе непотрібними, практично ізгоями - і це для 

них гірше, ніж бідність і хвороби. 

Тому, до подібних заходів активісти намагаються залучати молоде покоління. 

«Учням практика і повчання, а бабусям – радість, допомога і увага», - переконані в 

громадській організації.  

Ремонтувати взуття почали наприкінці січня. Роботи тривали майже два місяці. 

Підтримали ініціативу працівники терцентру та навчальний заклад. 

Багато сил і часу справі на волонтерських засадах віддала вчитель шевської справи 

школи інтернату Шван Наталія Іванівна. Їі майстерність та знання, а також 

допомога учнівського колективу у складі Димчука Валентина, Сороки Ольги, 

Лубенця Віталія, Гевленко Оксани оновили улюблене взуття для бабусь. Ремонтні  

роботи були виконані якісно, незважаючи на складність. Юні майстри підклеїли 

підошви, підбили каблуки, поставили набійки та блискавку.  

Надати допомогу літнім може кожен. Ось кілька реальних кроків, які радять робити 

для цього соціальні робітники та громадські активісти: відвідати літню людину і 

поспілкуватися, поділитися радістю; купити потрібні ліки та гігієнічні засоби;  

привезти подарунки до свят - а до подарунків обов'язково докласти красиві листівки 

або дитячі малюнки;  допомогти з ремонтом або прибиранням. 

Тож,  під час відвідування на дому літні люди отримали не тільки відремонтоване 

взуття, а ще і квіти та листівки до свята. Поздоровили Лисуненко Людмилу 

Дмитрівну, Пархоменко Ганну Іванівну, Ревенко Анастасію Григорівну, Казанцеву 

Марію Филимонівну , Шевченко Ніну Андріївну. 

Захід відбувся завдяки 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».   

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/  
 

                                           

7 березня в історичному музеї міста 

Нововолинська відбулася презентація 

фотовиставок присвячених жертвам 

нацизму під загальною назвою «Ми 

пам’ятаємо». В рамках заходу було 

представлено виставку «…Немов ковток свіжого повітря!» та «Історія у 

фотографіях». 

«…Немов ковток свіжого повітря!» уже кілька років мандрує містами України. 

Це портрети дев’яти учасників проектів, які Фонд «Пам'ять, відповідальність, 

майбутнє» (EVZ) по програмі «Місце зустрічі: Діалог» підтримує в Білорусі, Україні 

і Росії. Ці люди розповідають свої долі в часи Другої Світової війни та про програму 

німецького фонду, котра значною мірою змінила життя тих, хто потерпів від 

ВОБФ "Каритас-

Волинь" - організація 

виставки 

 

mailto:tviisvit@gmail.com
https://www.facebook.com/tviisvit/
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гітлерівського тоталітаризму. Об’єднує героїв виставки одне — всі вони 

розповідають про те, що їм 

допомогло вижити. Важливо, щоб 

молодь, як і учасники проекту, мала 

мрію, адже саме вона допоможе 

вижити у найскрутніших ситуаціях.  

«Історія у фотографіях» створена в 

рамках реалізації проекту 

«Соціалізація та реінтеграція жертв 

націонал-соціалізму», що діє у 

ВОБФ «Карітас-Волинь» завдяки 

підтримці німецького фонду 

«Пам'ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ). Дана фотовиставка представляє 

біографічні світлини 21 учасника проекту, жителів міста Нововолинськ, які 

постраждали від сталінського та гітлерівського режимів. Мета даної виставки – 

популяризувати історичну 

спадщину, привернути увагу 

суспільства до проблем та потреб 

жертв націонал-соціалізму. 

Презентували виставку PR-

менеджер програми EVZ «Місце 

зустрічі: Діалог» Леся Харченко, 

директор ВОБФ «Карітас-Волинь» 

о. Володимир Кметь, координатор 

проекту «Соціалізація та 

реінтеграція жертв націонал-

соціалізму» Тетяна Карпенюк. 

Також на презентацію виставки завітали літні люди, учасники проекту, родичі 

героїв виставки, яких уже нема з нами, або, які за станом здоров’я не змогли бути 

присутніми на виставці. Зокрема спогадами про перебування у концентраційному 

таборі своєї мами Буніної Тетяни Сергіївни поділилася її дочка п. Люба Резванюк, 

яка розповіла про те, що в’язнів утримували в нелюдських умовах, катували, 

ставили досліди та про те, що допомогло їм вижити. 

Голова Нововолинської організації ветеранів війни та праці Дудар Леонід 

Парфентійович також згадував важкі моменти свого дитинства, своєї родини. Він 

наголосив на важливості цієї виставки для патріотичного виховання молоді, 

розвитку поваги до старшого покоління. 
Координатор проекту 

Карпенюк Тетяна 

caritas_volyn@yahoo.com 
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   У березні для людей похилого віку, учасників проекту «Соціалізація та реінтеграція 

жертв націонал-соціалізму на базі діяльності центру «Довіра», що діє у ВОБФ 

«Карітас-Волинь» за підтримки німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. 

Майбутнє» було організоване свято зустрічі з весною. Підготували захід молодь з 

проекту «Центр для дітей та сімей».  Ведучі заходу, старшокласниці зі шкіл міста, 

розповідали про зустріч весни на Волині та традиції у різних регіонах нашої країни. 

Цікавими для слухачів виявилися оповідки про звичаї та традиції землеробства на 

Україні. Наймолодші учасники заходу підготували веснянки та хороводи з 

прикликанням весни. Ще 

розповідали приказки, прислів’я 

та прикмети, які визначають 

погоду на цілий рік. Похилі 

люди з задоволенням згадали 

свою молодість, відзначили, що 

дотримуються народних 

прикмет при обробці землі та 

посіві рослин. Наприкінці свята 

відбулося спільне чаювання, де 

учасники могли вільно 

поспілкуватись, обмінятись 

враженнями та отримати 

позитивний настрій. Захід дав 

можливість кожному відчути 

діалог поколінь, коли старші люди передають свій життєвий досвід, а молодші 

пізнають в цих розповідях саме життя. 

 
Координатор проекту 

Карпенюк Тетяна 

caritas_volyn@yahoo.com 

 

 

 

Березень 2017 року став місяцем 

поетичних зустрічей для учасників проекту 

«Активізація жертв нацизму та людей старечого і похилого віку інших категорій 

шляхом участі в заходах соціального спрямування та здорового способу життя», що 

виконується  Відділенням Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про 

літніх в Україні» в м. Черкаси за підтримки  Фонду EVZ  в Україні. 

«Жіночі душі березнем розквітли». Такою  була тема зустрічі до 

Міжнародного жіночого дня в літературно-музичному  салоні Черкаської обласної 

бібліотеки для дітей. В рамках співпраці  з відділом масової роботи та естетичного 

ВОБФ "Каритас-

Волинь" - свято весни 

 

Поетичні зустрічі  
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виховання бібліотеки її учасниками 

стали волонтери «ТЛУ» в Черкасах та 

учні 10-А класу Першої Черкаської 

міської гімназії.  

Жіноцтво вітали зі святом, 

дарували їм найкращі поезії та пісні, 

чудову слайд-презентацію «Ти жінка!». 

З великим задоволенням слухали 

присутні вірші про матір, жінку, жінку і 

кохання класиків літератури та сучасних 

поетів у виконанні учнів та волонтерів 

«ТЛУ» в Черкасах. Щира, тепла, дружня 

атмосфера панувала в залі між 

поколіннями, яка завершилась 

чаюванням та фотографуванням на 

згадку про зустріч.  

Цікавою і приємною стала друга 

зустріч місяця на тему: "Поезія 

допомагає нам жити". Присутні 

поринули в чарівний світ поезії, почули 

коли  були написані перші вірші, перші 

словники рим. Учасники зустрічі 

зазначили, що поезія є відображенням і 

дзеркалом суспільства, вона допомагає 

жити. Присутні із задоволенням читали улюблені рядки поезії. Це були  вірші 

класиків і сучасників, власні вірші учасників зустрічі. Світлана Борисівна 

Пушкаренко прочитала вічні цитати великого поета Омара Хайяма. Перехопило 

подих, стиснуло горло Вадиму Трохимоовичу Федорину коли він читав вірш 

Володимира Сосюри «Любіть Україну». Присутні добре зрозуміли хвилювання 

Володимира Трохимовича, який під час Другої світової війни чотирирічним 

хлопчиком разом із бабусею був вивезений до Німеччини. Великий інтерес 

викликав виступ Ганни Петрівни Смаглій, яка читала улюблені вірші з книжок 

власної бібліотеки з автографами Миколи Негоди, Василя Симоненко, Володимира 

Сосюри, Бориса Олійника, Лариси Письменної, Миколи Руденко, Миколи 

Омельченко. 

Виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах  

      Бугеря Тетяна Анатоліївна 
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        В рамках реалізації проекту у підтримку 

цільової групи людей похилого віку студенти 

21,22 груп відділення «Дошкільне 

виховання» Луцького педагогічного коледжу 

з ініціативи і підтримки Луцької міської 

громадської ветеранської організації «Спілка в̓ язнів- жертв нацизму»  

долучатимуться до волонтерської діяльності. З цією метою при сприянні профкому 

студентів коледжу (голова Хомярчук А.П.) та соціальним педагогом Чемерис І.В. і 

викладачем психології Маслічук М.С. 

було проведено тренінгове заняття зі 

студентами «Підтримка та спілкування з 

людьми похилого віку». Студенти 

отримали певні знання та навички у 

спілкуванні з людьми похилого віку, які 

є маломобільними та немобільними, 

знання про психологічні особливості 

таких людей, самі змоделювали певні 

життєві ситуації та відшукали 
компромісні рішення для їх розв’язання. 

       Молоді волонтери висловлювали 

свої думки, ділились враженнями. . 

Кожен волонтер буде працювати під 

контролем соціального працівника.  

       Віримо, що доброта, милосердя, 

чуйність студентів коледжу подарує 

радість і впевненість тим, хто цього 

потребує. 

Валентина Лазарук- керівник проекту, 

Голова правління  ЛМГВО СВЖН 

    Проек «Підвищення рівня соціальної 

захищеності, адаптації та рівності можливостей людей похилого віку з числа 

жертв націонал-соціалізму шляхом надання їм кваліфікованої підтримки та 

допомоги в побуті, залучення до активної громадської діяльності» м.Луцьк 

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

 

Вміння працювати та 

спілкуватися  з   

людьми похилого 

віку 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004188225222
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Волинська компанія ТМ «Забіяка» здійснило 

мрію волинських ветеранів. Нещодавно  

члени  Луцької міської  громадської  

ветеранської організації  « Спілка в’язнів-

жертв нацизму»  відвідали підприємство та на  власні очі побачили,  як проходить 

виготовлення ковбасних виробів та які при цьому використовуються технології. 

Окрім цього люди отримали смачні подарунки ТМ «Забіяка».   

     «На наше  прохання керівництво  підприємства відгукнулось одразу ж, і це дуже 

вразило, адже в наш час мало хто отак просто пустить до себе на підприємство. Але 

найбільше нам сподобався сам прийом і відношення людей. Все було на дуже 

висковому рівні.  Нас уже давно так ніхто в 

себе не приймав. Люди були настільки 

задоволені поїздкою», - розповіла  керівник 

проекту Валентина Лазарук. 

      Зустрів відвідувачів ковбасні її керівник – 

директор ТМ «Забіяка» Олександр Хвещук. 

   « Спочатку нам показали виробничий цех. 

Для того, аби не порушувати процес 

виробництва ми усі одягнули 

спеціальний одяг та бахіли, а руки нам 

обробили спеціальним дезінфектором. 

Усіх запрошених розділили на дві 

групи, одну з яких очолював керівник 

підприємства Олександр Хвещук, а 

іншу – головний технолог ТМ «Забіяка» 

Юрій Кінах. 

     «Ми побачили все – від обробки сировини до пакування готової продукції та  на 

якому обладнанні це все працює, як на піприємстві дбають про чистоту, а головне – 

з чого виготовляються  ковбасні вироби».   

    Валентина Лазарук  переконана, що після такого заходу у відвідувачів абсолютно 

змінилось уявлення про виготовлення ковбасних виробів. 

    Всі запрошені мали змогу не лише ознайомитися з процесом виробництва, а й 

навіть скуштувати продукцію та зробити фото на пам’ять. 

   «Після цього візиту у нас залишилось дуже багато вражень,  це була надзвичайно 

тепла і приємна зустріч». 

Галина Соловйова – волонтер проекту.  Проек «Підвищення рівня соціальної 

захищеності, адаптації та рівності можливостей людей похилого віку з числа жертв 

націонал-соціалізму шляхом надання їм кваліфікованої підтримки та допомоги в побуті, 

залучення до активної громадської діяльності    м.Луцьк  <lazaryk@i.ua> 

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

Смак щасливих 

моментів  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004188225222
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  «Пам’ятаємо минуле – перемагаємо сьогодні» 
16 березня Міський Центр здоров’ я та медицини спорту у Кам’янському, що на 

Дніпропетровщині гостинно розпахнув  двері учасникам проекту «Пам’ятаємо 

минуле – перемагаємо сьогодні». Тут в рамках програми «Місце зустрічі – 

ДІАЛОГ» та за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» 

було проведено  тренінг 

для волонтерів та рідних 

немобільних членів міського 

відділення Української спілки 

в’язнів – жертв нацизму. 

Алла Зюкіна, викладач 

Кам’янського медичного коледжу, 

психолог розповіла про 

особливості психічного стану 

людей похилого віку,  

людей, які постраждали від 

нацизму.   Дала рекомендації 

щодо спілкування з 

такими людьми. 

 Катерина Місюра, медична сестра- реабілітолог та Юлія Дон, інструктор з  

санітарної освіти міського центру здоров’я та медицини спорту провели практичні 

заняття з  учасниками тренінгу щодо набуття навичок догляду за немобільними та 

маломобільними. 

Наталія Нескоромна, учасниця проекту зазначила: «Зараз я дбаю про свою маму.  

Моя мама Нескоромна Вікторія Оверьянівна 1924 року народження в період війни  

знаходилась на примусових роботах в Німеччині. Звісно виникають проблеми  і  в 

спілкуванні і в догляді. Тренінг дав можливість ефективніше доглядати за мамою» 

                                                        Вікторія Петерімова, керівник проекту                       

«Пам’ятаємо минуле –  перемагаємо сьогодні», 

 м. Кам’янське 
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           25 березня…чудовий, весняний, 

сонячний ранок і екскурсійний автобус з 

людьми похилого віку ( колишні в’язні –

жертви нацизму) прямує до історичної 

Білої Церкви. Побачене і почуте справило велике враження на екскурсантів, які 

завдяки екскурсоводу дізнались про цікаві 

історичні місця цього чудового, 

мальовничого міста. Преображенський 

кафедральний Собор, монастир Марії 

Магдалини, церква Святого Миколи, 

католичний собор Іоанна Хрестителя - 

екскурсанти з цікавістю слухали та 

оглядали…  

           Пейзажний парк ,,Олександрія” 

привітав нас своєю величчю та красою. 

Шедевр, подарований світові династією графів Браницьких вже трете сторіччя радує 

відвідувачів. Затишні куточки парку прикрасили малі архітектурні форми: колонада 

,,Ехо”. павільйон ,,Ротонда”, ,,Китайський місток”, ,,Червоний будиночок. Парк 

прикрашений бронзовими та мармурованими скульптурами, вазами… 

           Після екскурсії мальовнича весняна палітра надихала, стимулювала 

екскурсантів. І, як завжди, від такого чудового спілкування пробуджувала бажання  

жити, творити, любити, співати… 

  

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

до активного і творчого життя” 

                                                                                 Любов Суняєва  

 

 

 

 

У березні, коли природа починає пробуджуватися від зимового сну, людина 

відчуває особливу потребу в спілкуванні з прекрасним. З огляду на це, для членів 

ЦГ нашого проекту було організовано культурно-мистецький захід «Квіти, жінка, 

мистецтво», який проходив у два етапи.  

Під час першого вони відвідали Національний музей мистецтв ім. Варвари і 

Богдана Ханенків, де познайомилися із щойно відкритою виставкою «Царство 

Флори». Тут учасники проекту довідалися про те, як західноєвропейські митці 

різних епох – від античності до 20-го століття – відтворювали на своїх полотнах, 

іконах, кераміці, фарфорі, текстилі та дереві квіти і різноманітні рослинні мотиви, 

який зв’язок це мало з образом жінки, як допомагало художникам передавати 

найтонші порухи душі їхніх героїнь. 

  

Бажання жити.... 

 

Квіти, жінка, мистецтво 
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На фото: Завідуюча відділом європейського мистецтва Національного музею ім. Б. 

і В. Ханенків Анастасія Мацело знайомить  учасників ЦГ з експозицією «Царство 

Флори». 

 

Під час другої частини заходу учасники проекту в затишній обстановці, за 

чашечкою чаю, переглядали репродукції малярських творів Т. Г. Шевченка, на яких 

наш великий поет і художник втілив жіночі образи, розмірковували про образ жінки 

і матері в його поетичній та художній творчості. Ось так і зустріли прихід весни, 

жіноче свято та Шевченківські дні. 

   

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 

 

 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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В залі Почино-Софіївської ЗОШ відбулася 

зустріч "Старожили згадують" найстарійшої людини в селі Марії Омелянівни 

Лакєєвої, з учнями та жителями села. З добіркою нарисів та наукових праць, що 

стосується історії Почино-Софіївки, учні ознайомилися заздалегідь, а разом з 

батьками, рідними та близькими взли участь у створенні нових сторінок історії села 

та його жителів. Марія Омелянівна ділилась спогадами зі своїми односельцями, 

переносячи на мить їх у минуле, непрості воєнні часи, розповідаючи про допомогу 

місцевих жителіів партизанам у далекому 43-му... А потім, відповідаючи на 

запитання своїх односельців, 

озвучувала прислів'я та приказки, 

які найбільше вживала протягом 

життя: "не кидай слова на вітер", 

"вмій мовчати, вмій і сказати", 

"що посієш, то і пожнеш", "не має 

гіршого ворога, ніж дурний 

розум", "знання береже від усіх 

бід" і т.д. Ведучий зустрічі 

Дмитро Синиця, зачитав уривок зі 

статті "Мої діди, батьки й онуки" 

із серії почино-софіївський 

фольклор: 

- Воно може й не нужне, але я 

скажу,- починав колись свою промову на зборах у колгоспі "Вільне поле" дід 

Олександр Гойда, підвівшись з останнього ряду і беручи слово без дозволу президії. 

Говорив він, зазвичай, щось "нужне" і ділове, але таку промовку вважав потрібною, 

побоюючись, щоб його зауваженн і пропозиції не видалися присутнім занадто 

категоричним. Давно помер дід Олександр Гойда. І, хоч був людиною 

малопомітною в селі, тихою і скромною, але його присказкою користуються і досі, 

посилаючись на його авторство (з посмішкою). "Жити в добрій посмішці нащадка - 

хіба це мрія кожного із нас?"- ще один зразок почино-соіївського фольклору. 

Згадали на зустрічі і свого земляка - поета Володимира Окуня. Кожен рід може мати 

своє дерево - хоч березу, хоч калину, хоч дуб...                 - Будемо саджати дуби у 

Почино- Софіївці. У квітні буде закладено перший в Україні парк Пам'яті Роду. Для 

нього сільска рада виділяє земельну ділянку, а садити  дуби будуть представники 

трьох поколінь. Маємо зробити так, щоб прийшли всі - батьки, дідусі, бабусі, всі 

родичі - і разом посадимо дерева: щоб продовжити історичну і культурну спадщину 

наших земляків. Спільний перегляд найпопулярнійшого українського мультфільму 

"Жив був пес" додав присутнім гарного настрою і, разом з тим нагадав про звичаї 

нашого народу, обрядові пісні, акцентував увагу на споконвічних цінностях 

українців.  -  Шануйте свою землю, живіть на щастя, будьте здорові, дбайте про свої 

родини. Боріться за землю, як можете, - побажала на останок Марія Омелянівна 

Лакєєва, одна з найстарійших жителів Почино-Софіївки. 

                                                            Коваленко Тетяна Іванівна - керівник проекту 

«Організація  центру спілкування  для  

Старожили згадують 
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людей похилого віку «Скарби нашого життя. Від серця до серця»,   

 смт Магдалинівка Дніпропетровської області, 

e-mail: verbena1956@mail.ru 

 

 

Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  органі разом з батькамизація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 
 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 

(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

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

 

 

         

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung�evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/

