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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

КВІТЕНЬ  2017 РІК 
 

У березні в історичному музеї міста Нововолинськ 

відбулася презентація фотовиставки «Історія у 

фотографіях», яка 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). 

Зазначена фотовиставка представляє біографічні 

світлини 21 учасника проекту, жителів міста 

Нововолинськ, які постраждали від сталінського 

та гітлерівського режимів. Мета виставки – 

популяризувати історичну спадщину, 

привернути увагу суспільства до проблем та 

потреб жертв націонал-соціалізму. Згідно 

робочого плану протягом квітня стенди з 

фотовиставкою виставлялися у навчальних 

закладах міста. Школярі з цікавістю розглядали 

світлини, впізнавали знайомі обличчя. Також 

діти мали змогу поспілкуватися з героями виставки (людьми похилого віку), які 

були присутні під час демонстрації фотовиставки у школах. Літні люди згадували 

важкі моменти свого дитинства та родини під час Другої світової війни, 

розповідали про те, що допомогло їм вижити. Такі заходи важливі у вихованні 

поваги до старшого покоління, а також дають змогу літнім людям відчути свою 

значимість, знати, що їхній життєвий досвід цінується молодшим поколінням. 
Координатор проекту 

Карпенюк Тетяна 

caritas_volyn@yahoo.com 
 

                                                                             

 

У БФ «Карітас-Київ» відбулися два цікаві 

заходи – Арт-терапія з живопису та 

святкування воскресіння Христового! У цих 

заходах взяли участь люди похилого віку з 

числа жертв націонал-соціалізму та 

волонтери. Заходи пройшли у рамках програми «Місце зустрічі: діалог» за 

підтримки німецького фонду EVZ. 

Перший захід – це арт-терапія, яку було проведено для представників 

цільової групи проекту і волонтерів. Завданням для групи було намалювати 
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малюнок, який міг би заряджати своєю любов’ю і теплом інших людей. Оскільки 

вони люблять спілкуватися з нашими дітками, то і малюнки були адресовані саме 

їм. При спогадах про дітей у всієї групи засіяла щира усмішка та було відчутно 

загальне покращення настрою. Група розділилася на дві підгрупи – перша 

малювала загальний малюнок, а друга дуже бурхливо обговорювала і вносила 

пропозиції про те, що потрібно намалювати – згадуючи цікаві історії зі свого 

дитинства. Коли група закінчила малювати малюнок, то було таке відчуття, що 

нібито всі учасники помолодшали на декілька років. Недарма Арт-терапія (лат. ars 

— мистецтво, грец. therapeia — лікування) є методикою лікування за допомогою 

художньої творчості, яка допомагає розслабитися і зняти напругу. 

Другий, не менш цікавий захід, святкування Воскресіння Христового! Тут 

діти представили Великодні вистави "Королева писанок" і "Дружній кошик". 

Неповторна гра маленьких акторів, море оплесків сприяла чудесній атмосфері та 

радості стареньких. Так радість Христового Воскресіння переживали усією 

дружньою спільнотою Карітасу! На завершення усі отримали щедрі Великодні 

кошики. 

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

м. Київ, 

syrotych@ukr.net 

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

                                                                                          

Квітень місяць був дуже насичений 

видатними подіями, тому Громадською 

організацією «Міжнародний фонд 

«Взаєморозуміння і толерантність»  м. 

Запоріжжя проведено багато заходів-

зустрічей. 

Найвидатніша подія – це показ пересувної виставки «…НЕМОВ КОВТОК 

СВІЖОГО ПОВІТРЯ».  Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека 

гостинно розпахнула нам свої зали 

(вистовковий і конференц-зал), Леся 

Харченко - Pr-менеджер Німецького 

федерального Фонду «EVZ» презентувала 

виставку і відеоролики, привезені з собою. 

Виставка одержала велику оцінку, як серед 

молоді, так і серед літніх людей, особливо 

ветеранів. Підтвердженням тому 

багаточисленні відгуки відвідувачів. Всі 

відвідувачі висловлювали подяку організаторам виставки за можливість побачити 

ці життєві історії. Особливі враження у молоді були при знайомстві з 

безпосередніми учасниками тих жахливих подій та спілкування з ними.  

Друга видатна подія. 11 квітня - Міжнародний день визволення в’язнів 

Немов ковток свіжого 

повітря 
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фашистських концтаборів. 

За ініціативи ГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність» м. Запоріжжя і при 

активній участі жертв нацистських переслідувань 11.04.2017 року відбувся мітинг 

біля пам’ятнику  «Поклінний хрест жертвам нацистських переслідувань від 

православного Запоріжжя» Поклінний хрест установлено у сквері біля залізничної 

станції Запоріжжя-2, звідки товарними вагонами відправляли запоріжців у рабство 

до Німеччини.  

У заході взяли участь керівники облдержадміністрації, міста, колишні в’язні 

фашизму, представники громадськості, духовенства, молодь. Учасники мітингу 

вшанували пам'ять  в’язнів загиблих у фашистських таборах смерті хвилиною 

мовчання та поклали квіти до підніжжя Поклінного хреста. Відбулася панахида за 

загиблими. В заході взяло участь 38 жертв нацистських переслідувань.  

Третя видатна подія. Пасха – великий 

і світлий день! Великдень! 

 

Важливим атрибутом свята є 

пасхальний кошик. Тому ми 

зібрались у Запорізькій обласній 

науковій бібліотеці зі школярами 4-го 

класу ЗНВК № 109, щоб вони 

допомогли жервам нацизму 

прикрасити та зібрати пасхальний 

кошик. Окреме місце в підготовці до Великодня займає малювання писанок. 

Християни бачать у яйці народження вічного життя і воскресіння з мертвих. 

Пасхальна писанка – це як молитва, це надія на життя вічне. Діти своїми рука 

старанно прикрасили яйця і подарували їх жервам нацизму, провели спільний 

танок та презентували сценку «Пасхальний кошик». Принесли та подарували 

зелені рослини – символ безсмертя і вічного життя. Великдень! Великий і світлий 

день і на закінчення ми побажали усім, хто споживатиме паску, щоб була «на 

спасення душі, на здоров’я тілесне і захист проти недуг» 

 
Керівник проекту у м. Запоріжжі                 

Литовченко Л.І. 

 

В апреле этого года Нища Нина Андреевна 

встретила свое девяностолетие.   

Любимый цветок бегония, теплые слова 

поздравления и подарки- все это мы 

преподнесли от немецкого 

благотворительного фонда «Память. Ответственность. Будущее», так как с самого 

первого дня этого прекрасного международного проекта Нина Андреевна является 

его участницей. 

Много за эти годы воды утекло, много радостных и горестных событий 

произошло. И сейчас, несмотря на почтенный возраст у нее ясный ум, прекрасная 

память, а глаза быстрые и озорные, с хитринкой. 

Она помнит юность в 

свои 90! 
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Большого застолья и торжества не готовилось, ибо за неделю до юбилея  было 

трехлетие трагическому событию, которое  серьезно подкосило здоровье Нины 

Андреевны.  

Три года назад в собственном дворе зверски был убит ее сын, гордость не только 

матери, но и всего города, журналист, Герой Украины Василий Сергиенко. 

С тех пор пышных праздников Нина 

Андреевна не признает, но на наше 

предложение встретиться, поговорить, 

вспомнить о былом и она и ее невестка 

Валя откликнулись с охотой. 

Остывает в чашках чай,  который 

Валентина Захаровна  периодически 

разогревает снова и снова, а мы, затаив 

дыхание, слушаем неторопливый и очень 

подробный рассказ героини нашей встречи. 

Хочу отметить, что именно сейчас она 

приняла решение подробно рассказать о годах, проведенных в Германии на 

принудительных работах. До этого только отмахивалась: «Да кому это уже надо?».  

Теперь, надеемся, в очередном сборнике биографических историй появится и эта. 

«Я мыла полы, когда в наш дом пришел полицай,- вспоминает Нина Андреевна,-  

указав пальцем на меня, он приказал мне собраться и идти на вокзал.  Мать со 

слезами собрала нехитрые пожитки, и я пошла.  Никто не знал, насколько долгой и 

изматывающей будет наша дорога. 

Как впоследствии выяснилось, мы привезли в город Зоммерда  и определили 

работать на местный военный завод.  

Сама по себе работа была не трудной. Необходимо было поправлять запчасти в 

каких-то маленьких трубочках. Конвейер шел безостановочно. Самой главной и 

навязчивой мыслью была мысль о еде.  Нам не давали ничего есть до часу дня, 

потом- свекольная баланда. Потом после 8 вечера кипяток и спать. Голод мучил. И 

однажды мы решили сбежать…» 

Так начиналась небольшая повесть трехлетних скитаний  по чужбине 

пятнадцатилетней украинки. Помогли выжить смекалка, способность быстро 

овладеть немецким языком, трудолюбие и огромное желание вернуться на Родину, 

любимую Украину. 

Около трех лет она наряду с многочисленными русскими и украинцами работала у 

местного фермера Бахнера. 

12 апреля 1944 года в село вошли американские войска. Полонение закончилось, 

все начали собираться домой.  Жизнь продолжалась.» Это рассказ с большими 

сокращениями, подробная версия будет представлена в продолжении проекта 

«Быть человеком». 
Руководитель Корсунь-Шевченковского 

проекта «Встреча» 

Тамара Артамонова. 

artamonovatoma@gmail.com 
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11 квітня не просто дата для тих, хто 

в роки війни перебував у концтаборах на 

примусових роботах. Цього року, у зв’язку 

з 72 річницею визволення в’язнів 

концтаборів, на  Меморіальному комплексі 

"Вічна слава" зібрались представники 

влади, духовенства та громадськості аби вшанувати пам'ять жертв нацистських 

концтаборів. Після панахиди до присутніх звернувся отець Роман із храму 

Холмської ікони Божої Матері у Луцьку. 

Священик наголосив на тому, що пам'ять жива доти, доки живі люди. Проте 

історію минулого слід передавати наступним поколінням, аби ця пам'ять жила 

вічно. Опісля завершення молитви  присутні віддали свою шану хвилиною 

мовчання та покладанням квітів та лампадок до Стелли «Жертвам нацизму». 

По закінченню, усіх присутніх було запрошено до актової зали у Волинський 

обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 

Небесної Сотні на концерт-зустріч учнівської молоді ліцею з ветеранами, в’язнями 

нацистських концтаборів, членами Луцької міської громадської ветеранської  

організації «Спілка в’язнів – жертв нацизму» під назвою: «Пекло на землі: 

колючі дроти між життям та смертю» 

Біографії цих людей-це справжні уроки мужності для молодого покоління.  

Ліцеїсти  познайомилися зі свідками цих жахливих подій та почули їхні життєві 

історії. Всі присутні оглянули пересувну виставку Волинського обласного 

краєзнавчого музею до Міжнародного Дня визволення в’язнів фашистських 

концтаборів. Учасники заходу ділились спогадами, читали вірші, співали пісні та 

вшановували пам’ять загиблих побратимів. А кращих активістів, за багаторічну 

плідну громадську діяльність, було нагороджено подяками. 

Валентина Лазарук- керівник проекту, 

 голова правління ЛМГВО 

„Спілка в’язнів – жертв нацизму”  

Проект «Підвищення рівня соціальної захищеності, адаптації та рівності можливостей 

людей похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму залучення їх до активної громадської 

діяльності» в рамках програми «Місце зустрічі ДІАЛОГ» за фінансуванням Німецького 

фонду «Пам'ять,Відповідальність та майбутнє» 

м.Луцьк  

 https://plus.google.com/u/0/s 

lazaryk@i.ua  

"Вселяймо пам'ять": 

у Луцьку вшанували 

жертв нацизму 

mailto:lazaryk@i.ua
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Кожен в хаті має телевізор. Кінопокази по 

селах в клубах вже давно не організовуються. 

Але дуже важливо є зібратися, спільно дивитися, 

обговорювати, згадувати. Ми позакуємо 

кінопередачі з рубрики «Народні перлинки з 

бабусиної скриньки». Де згадуються старовинні традиції, пісні, колишній побут, 

давні рецепти. 

Коли дивляться, то чути їхні спогади: 

- О, в нас теж був льон, коноплі. Садили, збирали, мочили в ставках. Ідеш 

понад став, а там пахне мокрими коноплями, по цей час той запах пам’ятаю. 

- Ага, а тепер не сіють, забороняють. Кажуть – наркотик. 

- Та, де!!! То наркотик отой низенький, що кущем. А ми ж садили високий – 

триметровий. 

- Були молодими, було важко, але й розважатися вміли. 

- Оце так-так, збиралися колись у когось у хаті. Співали, вишивали, 

розмовляли, дізнавалися більше один про одного, знайомилися, одружувалися, 

народжували, допомагали один одному. А тепер що? Кожен сам за себе. 

- Еге ж. Ми колись увечері йшли до клубу, бо там було світло. Могли бачити 

один одного. А тепер молодь крутить свої дискотеки і виключають світло… 

Цікаво їх слухати… Хоч іноді, ось так - допомагаємо стареньким зустрітися.  

Не лише ліки, але й позитивні емоції дають сили до життя.  

Коли людина ізольована від спілкування - ніякі ліки не допоможуть. 

То ж іноді навідуєтеся до своїх стареньких у село власною  

автівкою, організуйте їм зустріч з колишніми друзями. 

 
Оксана Бас, координатор проекту  

«Хоча літа і сивина та жити хочемо сповна», 

Барський тер. центр                                           

 

 

Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських концтаборів відзначається 

всьому світі пам’ятними заходами: 

поминанням загиблих громадян і поклонінням їх пам’яті, покладанням квітів до 

місць масового поховання, меморіалів і могил жертвам нацизму. Новомосковськ у 

цей день також вшанував пам'ять своїх загиблих громадян у Другій світовій війні. 

Делегація представників 

Новомосковського відділення УСВЖН, учні і 

педагоги колегіуму № 11, актив ГО «Наш 

Новомосковськ» вшанували пам’ять загиблих  

земляків, провели мітинг, поклали квіти до 

меморіальної дошки, розташованої на будівлі 

колегіуму № 11, де в роки війни гестапо проводило 

катування і розстріли підпільників, звідки пішли у 

неволю ІІІ рейху 16978 молодих людей, а 

повернулися лише кожен другий. 

Священна мить пам’яті 

Кінопокази в 

сільських хатах. 
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Відвідали також місце масового розстрілу новомосковців в лісі за 

Краснокутянським мостом. Очевидця тих подій, колишня невільниця – 

«Остарбайтер», 92 річна Ганна Олексіївна Петруніна зі сльозами на очах дивиться 

на це жахливе місце і говорить: «…Земля три дні ворушилася після розстрілу, але 

німці поставили варту і нікого туди не пускали. Людей ледь присипали землею, а 

після війни ще довго збирали людські останки і перезахороняли родичі…» 

Здається було це так давно, але тільки 

не для в’язнів, які пройшли через фашистську 

неволю. Біографії таких людей – це справжні 

уроки мужності для представників 

підростаючого покоління. Цих людей добре 

знають і вшановують у квітневі дні в навчально-

виховному комплексі № 17 (директор Кошова 

Світлана Миколаївна). Кожен учень школи знає і 

шанує ветеранів: для них святковий концерт, 

вручення квітів, екскурсія по музею, покладання 

квітів на Алеї Пам’яті до меморіального знака 

в’язням концтаборів з обов’язковими світлинами. 

Збереження пам’яті про цих людей – в’язнів концтаборів, остарбайтерів – 

Священний обов’язок кожного учня цієї школи. Тільки зберігаючи пам'ять про ті 

часи, віддаючи шану загиблим і живим свідкам, можна сподіватися, що подібне не 

повториться в людській історії. 
Проект «Спілкування без меж…» 

м. Новомосковськ  

Партнер проекту: Л. Коваленко 

Kovalenko-nov@ 3g.ua 

 

В Северодонецке в рамках проекта 

«Зв'язок часів і поколінь» – продовження 

роботи клубу дозвілля «Ми – разом!» 

состоялось психосоциальное мироприятие 

«Клуб интеллектуальных игр». В клубе 

собрались представители сильного пола, для 

участия в настольных играх. Пожилые 

мужчины с большим желанием играли в шахматы и нарды. Самым активным 

игроком оказался 79 летний Балаба Григорий Ильич, который превзошёл в игре в 

шахматы более молодых соперников. Участники клуба остались довольны, 

получили заряд бодрости и хорошее настроение. Такие психосоциальные 

мероприятия оставляют в душе пожилых людей радость, чувство собственной 

значимости в столь жестоком современном социуме. 
 

Татьяна Плясунова  

Руководитель проекта  

«Зв'язок часів і поколінь» 

 Луганская область г. Северодонецк 

Благотворительний фонд «Світло серця» 

tvp2006@ukr.net 

Мгновения жизни в 

интеллектуальных 

играх 
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Напередодні світлих свят Великодня до 

публічної бібліотеки № 160, що в Дарницькому 

районі Києва, завітали представники різних 

поколінь: члени ГО Жіночий центр «Надія», 

Дарницького осередку УСВЖН, учні й учителі 

київської загальноосвітньої школи № 309. У той день тут проходив черговий захід 

за нашим проектом з циклу «Діти двох воєн». Лунали пісні періоду Другої світової 

війни, на екрані висвітлювалися кадри воєнної кінохроніки, звучав голос диктора 

Левітана, а представники старшого покоління згадували своє понівечене війною 

дитинство: перші дні окупації, голод, холод і постійні бомбардування в 

напівзруйнованих містах та селах, вигнання до Німеччини, розлуку з найближчими 

людьми, тяжкі повоєнні роки.  

Школярі не лише слухали, але й ставили свої запитання. Часом наївні і 

зворушливі, часом серйозні і сумні – адже ці діти знають, що нині також точиться 

війна, і вони разом з дорослими мріють про остаточну перемогу. А наостанок 

учасники зустрічі привітали 

один одного з світлими 

Великодніми святами, 

побажавши, щоб 

якнайшвидше настав 

довгоочікуваний мир. Діти 

подарували представникам 

старшого покоління 

заздалегідь підготовлені 

подарунки – гарно 

прикрашені українською 

вишивкою кошики з 

святковими гостинцями. 
 

На фото: юні та дорослі учасники зустрічі «Діти двох воєн» в публічній бібліотеці сімейного 

читання № 160 . 

 
Людмила Слєсарєва, 

ГО «Надія» 

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 
  

 

 

 

 

Діалог поколінь 

триває 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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 Коли з життя йдуть дорогі для нас люди, 

невимовний біль лещатами стискає серце. І 

буває так, що, намагаючись позбутися цього 

болю, ми рятуємо себе забуттям. Душа 

послужливо ховає в найпотаємніші куточки пам’яті спогади про минуле, стирає 

риси милих нашому серцю облич. Але неодмінно настає час душевної зрілості і все 

змінюється. Нас охоплює вже не біль, а любов і вдячність до тих, хто був колись 

частиною нашого життя і кого нам так не вистачає сьогодні. І тоді ми відчуваємо 

всім своїм тілом і всією душею, як пробуджені нашою любов’ю родові енергії 

наповнюють нас могутньою життєвою силою близьких і далеких пращурів, 

даруючи їхні веселість, радість, мужність і волю до перемоги. Людина – це цілий 

Всесвіт, а у всесвітніх історій, які творить кожен із нас, обов’язково будуть свої 

історики. Це – наші діти, онуки, правнуки, рідні і близькі нам по духу люди. Кожна 

наша справа має значення для Всесвіту, кожен наш добрий вчинок знайде своє 

продовження в добрих вчинках інших людей. 8 квітня 2017 року на території 

Панського гайку в селі Почино-Софіївка Магдалинівського району був 

започаткований перший в Україні Парк Родової пам’яті. Почалося з ідеї , яка 

червоною ниткою проходить в проекті «Скарби нашого життя. Від серця до серця» 

- це зв'язок поколінь через діалог. Поступово, через тематичні зустрічі, через круглі 

столи, через просто відвідування людей старшого покоління з трагічними долями , 

разом з небайдужими ініціативними членами сільської громади, ми прийшли до 

висновку про необхідність створення Парку Родової Пам’яті. Збір у Панському 

гайку розпочався о 10-00. 25 родів місцевих старожилів посадили 25 десятирічних 

дубів. Гуртом копали ямки, носили воду, спілкувалися і раділи тому, що стали 

учасниками такої історичної події. І не тільки по три представника поколінь від 

кожного роду стояли біля своїх дубів: приїхали рідні з різних сіл, селищ та Дніпра: 

так збираються тільки на великі свята або поминальні дні. Тож про значимість цієї 

події для жителів Почино - Софіївки зайвих слів не скажеш. Кожне посаджене 

дерево - це лист у вічність. Тепер ці родини мають місце, де можна зібратися 

Родом і згадати всіх, кого вже немає, поговорити про сучасне і майбутнє, нарешті 

дати зрозуміти нашим дітям, що ми- частина вічності, запрограмовані минулими 

поколіннями, і своїми діями програмуємо майбутнє наших нащадків по спіралі до 

безкінечності, так як і був насаджений парк. Після урочистої посадки дерев усі 

зібралися біля вогнища, щоб посмакувати кулішем, пиріжками і варениками. З 

піднесеним настроєм, спогадами про дитинство, незважаючи на не дуже теплий 

день, люди не поспішали розходитися… 

 
Захід відбувся за підтримки фонду 

«Пам'ять ,відповідальність і майбутнє» (EVZ) 

 в рамках програми «Місце зустрічі-діалог»  

Тетяна Коваленко, керівник проекту 

«Скарби нашого життя. Від серця до серця», 

що виконується Магдалинівським осередком ДОВ УСВЖН. 

Тел. 0676309670.Електронна адреса Verbena1956@i.ua 

  

   
 

Смак щасливих 

моментів  

 

mailto:Verbena1956@i.ua
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У межах програми у м. Чернівці функціонує 

проект «Покращення якості життя 

представників цільової групи, розширення їх 

життєвого простору, подолання соціальної 

ізольованості, створення умов для діалогу з 

молоддю». Одним із напрямів проекту є розвиток соціальної активності жертв 

Другої світової війни. Для них організовуються різні тематичні зустрічі, діалоги, 

дискусії. Особливо запам’ятався представниками цільової групи Міжнародний 

день Землі – 22 квітня, який традиційно святкує вся 

планета. Цей день символічний оберіг нашого 

спільного дому, коли привертається увага населення 

Земля до проблем екології, лунають заклики до 

збереження чистоти навколишнього середовища. На 

зустріч завітала обласний координатор екологічної 

організації «Екологічна варта» Всеукраїнської 

організації «Екологічна ліга» викладач ІППОЧО у м.  

Лазарєва Світлана Василівна. Вона презентувала 

книгу під назвою «Рослини Святого Письма» - 

автори: Руденко С., Івасюк О., Костишин С., 

протоієрей Щербань М. У книзі йде мова про те, що 

рослини, дерева Землі мають лікувальне та естетичне 

значення. Однак, урбанізація віддалила людей від 

природи. Через економічні негаразди знищуються 

дерева, рослини. У книзі міститься багато висловів із 

Святого Письма: «І взяв Господь-Бог людину і оселив 

її в саду Едемському, щоб обробляти його і оберігати його» (Бут.2:15). Заслуговує 

уваги вислів відомого біохіміка Ервіна Чаргофора, (який народився у м. Чернівці у 

1905 році): «Для мене існує три ознаки за якими я визначаю стан цивілізованості 

народу: як він поводиться з деревами, як він поводиться зі своїми дітьми, як він 

ставиться до своєї мови» Слухачі активно обговорювали основні тези книги та 

необхідність охорони навколишнього середовища. 

Розмову про природу, про зв’язок поколінь продовжила Дарія Чук – 

студентка 4-го курсу ЧНУ ім. Юрія Федьковича (керівник Г.В. Кобилянська), 

солістка народного гурту «Козацька Берегиня». Вона заспівала пісні: «Лелека» та 

«Пісня про Україну». Щирість, тепло, людяність, комунікабельність, які існують 

при таких зустрічах, приваблюють слухачів і залишають неповторний слід у їх 

душах. 
М. Чернівці, волонтер проекту 

Світлана Кровякова. 

 

 

 

 

 

«Земля – наш 

спільний дім». 
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Традиційно перед Великоднем ВОБФ 

«Карітас-Волинь» організовує для своїх 

підопічних захід у форматі Майстер-класу по 

розпису писанок. 

З превеликою радістю та бажанням творити 

зібралися люди похилого віку, активні учасниці проекту «Соціалізація та 

реінтеграція жертв націонал-соціалізму" 

для опановування мистецтва розпису яєць. 

Проводила майстер-клас майстриня 

Олександра Струбицька, яка вже не 

перший рік навчає наших підопічних 

мистецтву писанкарства. Присутнім 

розповіли про писанкарство – давнє 

українське декоративне мистецтво, яке 

сягає корінням в українську історію і 

душу того, хто пише, про традиційні 

писанкові мотиви та символи, методи 

закріплення фарб. Усі присутні гарно та 

цікаво провели час, милувалися своєю творчістю. Щиро дякуємо Олександрі за 

проведене навчання! 

Карпенюк Тетяна 

у ВОБФ «Карітас-Волинь»  

м. Нововолинськ 

 

В жизни волонтеров Николаевского отделения 

Всеукраинской благотворительной организации 

«Турбота про літніх в Україні» много разнообразных 

дел: помощь пожилым людям на дому, представление 

их интересов в больнице, в учреждениях социальной 

защиты, банках и других учреждениях, которые они в 

силу ограниченной подвижности или других 

причин не могут посещать самостоятельно. У нас бывают обучающие семинары, 

конференции, проводятся тренинги, занятия по формированию здорового образа 

жизни для волонтёров и тех, кто не может покинуть свой дом. С ними занятия 

проводят на дому. Всё это проводится в рамках проекта «Активізація жертв 

нацизму та людей старечого і похилого віку, інших категорій шляхом участі в 

заходах соціального спрямування та здорового способу життя», который 

финансируется немецким фондом «EVZ» Память. Ответственность. Будущее. 

Проводилось обучение обращению с компьютером, банкоматом, 

благотворительные акции, рукоделие, кружок арт-терапии для всех  желающих 

научиться рисовать, и всё это в рамках программы «Місце зустрічі-Диалог». 

Но, кроме обычных будней бывают и праздники: поощрительные 

культпоходы в театры, музеи, встречи с интересными людьми за чашкой чая. Один 

из таких праздников состоялся 23 апреля. Это была обзорная пешеходная 

экскурсия по нашему родному городу.  

Замечательный экскурсовод Николаевского бюро путешествий и экскурсий 

Писанкарство з 

учасниками проекту 

История одного дня 

из жизни волонтёров 
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Людмила Дому в течение трех часов заново знакомила нас с любимым городом. 

Мы побывали в разных его уголках, так же посетили исторические и памятные 

места от его основания до сего дня. Это было необыкновенно, как встреча со 

старым другом. Ведь мы, волонтеры, живем здесь кто с рождения, а для кого-то 

город стал родным за десятки лет, прожитых в нем. 

Я благодарна «Турботі про літніх» за возможность нам, пожилым людям, 

быть полезными обществу, делиться своим жизненным опытом с нашими 

молодыми волонтерами, студентами «Могилянки» и «Политеха», а главное - не 

терять интересов и любви к жизни. 
Волонтёр 65+, Анна Макарова-Бойчук,  

«Турбота про літніх в Україні» 

Николаев. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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/

