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«У граніті, бронзі, у серцях» - таку назву мала 

зустріч поколінь, яка відбулась у Черкаській 

обласній бібліотеці для дітей, приурочена Дню  

пам’яті  та примирення, Дню Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. 

На зустрічі були присутні учні Першої Черкаської міської гімназії та учасники 

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.  

Літературно-мистецька 

композиція зустрічі дала змогу 

пригадати гіркі сторінки війни; 

переглянути фронтову хроніку; 

уривки з художніх фільмів; відео 

битви за Дніпро, про табір 

«Уманська яма», про «День Перемоги». Не залишили байдужими присутніх 

вірші про війну, які прочитали  учні  10-А класу Першої міської гімназії гімназії 

(класний керівник Безнос 

Людмила Олексіївна). Гучні 

оплески дістались Ляпкало 

Софії, Комар В’ячеславу, 

Комар Вероніці, які 

виконали пісні «Україна», 

«Нашим героям», «Прошу у 

неба».  

В залі були присутні 

учасники проекту: Вадим 

Трохимович Федорин, який 

під час Другої світової війни 

чотирирічним хлопчиком 

разом із бабусею був 
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вивезений до Німеччини. Дитинство учасників проекту Нечипоренко Івана  

Григоровича, Смаглій Ганни Петрівни,  Муригіної Ганни Харлампіївни,  

Тішиної Надії Василівни   припало на тяжкі роки окупації.              

Волонтери Відділення розповіли життєві історії учасників проекту, які 

були записані у тих, хто пережив страшні роки війни у Німеччині або на 

окупованій території. З глибоким хвилюванням Кухарчик Ганна Миколаївна 

розповіла як її  матір Дорошенко Марія Петрівна, яка народилась у 1921 році, 

під час облав у 1942 ховалась в нішу печі щоби врятуватись від відправки до 

Німеччини. 

Лободюк Віра Григорівна розповіла про свою підопічну Левицку (Липу) 

Катерину Нестерівну, яка в січні 1942 року потрапила до   

Німеччини  у місто Франкфурт-на-Майні. Шість місяців була в концтаборі. 

Слабих і хворих відразу відправляли у печі концтабору  або розстрілювали. 

Перебирали мерзлу брюкву з якої потім варили баланду в’язням. Потім 

Катерина Несторівна опинилась у селі Утилита у баура Генріха, де доїла та 

пасла дванадцять корів. «Про концтабір не можу говорити, відразу на очі 

навертаються сльози і сильно нервую»,- так сказала про перебування у 

Німеччині  колишній в’язень концтабору. 

Життєві історії про людей, що пережили окупацію, були вивезені на 

примусові роботи до Німеччини, дозволили молоді краще пізнати особливості 

воєнного часу, стали живою історією, закликом до її пізнання   у живих свідків 

минулих подій. 

Захід завершився гаслом, що треба любити свою землю, свій народ, як 

любили їх ті, хто загинув за свою Батьківщину у роки Другої світової війни та 

за сучасну Україну, захищаючи свободу і незалежність країни. 

 

 
 

 Виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах Тетяна Бугеря.  

 

 
 

 «Здоров’я – такий стан організму, який дає 

можливість зберігати здоров’я» (Е. Голдсліт) 

                                                                                                                              

Природа 

дала нам безцінний дар – здоров’я, тому 

слід ставитися до нього з турботою, 

повагою і бережливо. Здоров’я – це не 

відсутність хвороб, а фізична, 

психологічна, соціальна гармонія 

людини, її доброзичливе ставлення до 

інших людей. А ще воно залежить від 

способу життя, спадковості, соціальних 

і природних умов життя. 

      Добре здоров’я оживляє роки. Саме 
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цій важливій темі був присвячений День здоров’я, який організували та провели 

соціальні працівники проекту 

«Соціалізація та реінтеграція  

жертв націонал-соціалізму на 

базі діяльності центру 

«Довіра» за підтримки 

благодійної програми «Місце 

зустрічі: діалог» німецького 

фонду «Пам'ять, 

відповідальність, майбутнє» в 

м. Нововолинськ. Захід 

відбувся сонячного 

травневого дня у міському 

парку відпочинку. Під час 

зустрічі для підопічних  було проведено тренінгове заняття «Що потрібно 

зробити, щоб поліпшити своє здоров’я». Акцентувалася увага на такому, на 

жаль, поширеному  у наш час, захворюванні як депресія (стан зневіри і втрата 

інтересу до діяльності, яка приносить задоволення). У такому стані в людей, 

особливо похилого віку, є нестача енергії, зниження апетиту, безсоння, 

нерішучість, занепокоєння, почуття власної нікчемності, провини або відчаю. 

Учасникам Дня здоров’я було роздано роздруковані статті з періодичних 

видань на теми покращення здоров’я людей старшого віку. Усім було виміряно 

тиск та пульс.  

      Учасники проекту чудово провели час і набралися нового досвіду, дякували 

соціальним працівникам проекту. Захід традиційно закінчився частуванням 

солодощами. 

Соціальний працівник проекту 

Віта Сєргєєва 

caritas_volyn@yahoo.com 

 
 
 

 

 

У травні ВОБФ «Карітас-Волинь» в рамках 

програми «Місце зустрічі: діалог» німецького 

фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» 

організував екскурсію для своїх підопічних, людей похилого віку, учасників 

проекту «Соціалізація та реінтеграція жертв націонал-соціалізму» до музею-

садиби Ігоря Стравінського, що у м. Устилуг Волинської області. 

Живописні краєвиди Волині притягують своєю красою видатних митців. Таким 

був і райський куточок міста Устилуга. Заможна рідня Носенків у 1890 році 

 

ПОДОРОЖУЄМО 

РАЗОМ 
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приймала на літні вакації в своєму маєтку Федора Стравінського, видатного 

оперного співака. Свіже повітря, гра в теніс, прогулянки велосипедами та 

подорожі машиною (на той час, це було виявом неабиякої розкоші). Тут юний 

Ігор (син Федора Стравінського) закохується в свою двоюрідну сестру 

Катерину Носенко. У шлюбі народжується четверо гарних і обдарованих дітей. 

Для своєї родини турботливий батько будує будинок в Устилузі. В літній період 

цей куточок надихав на геніальні твори Ігоря Стравінського. З 1907 до початку 

Першої світової війни тут написано 17 музичних творів. Після революції маєток 

відібрали. Тепер меценати відремонтували приміщення. Будинок дуже гарний. 

Багато експонатів. Є зал де відбуваються концерти віртуозів, що приїжджають з 

усього світу. На другому поверсі діти навчаються музики. Музей-садиба 

утримується громадою містечка, а директор Володимир Васильович Терещук 

приймає відвідувачів, як рідних. 

Незабутню атмосферу створили нововолинські музиканти камерного оркестру 

«Елегія». На високому рівні в залі музею виконали популярні класичні твори. 

Усі учасники поїздки гарно та змістовно провели час. Завершилася подорож 

відпочинком на природі поблизу мальовничого озера. 

 

Координатор проекту Карпенюк Тетяна caritas_volyn@yahoo.com 

м. Нововолинськ 

 
 
Луцьким ветеранам показали, як виготовляють 

бакалійну продукцію 
В рамках проекту в травні для мобільних 

учасників проекту  було організовано 

екскурсію на ПАТ «Луцьк Фудз» – відомий український виробник бакалійної 

продукції, передове підприємство, що активно розвивається, спеціалізується на 

виробництві та продажі високоякісних продуктів харчування, а саме: томатних 

соусів, пасти, аджики, гірчиці, 

кетчупів, натуральних і столових 

оцтів.  

   Членів Луцької міської 

громадської ветеранської 

організації «Спілка в’язнів-жертв 

нацизму» привітно зустріли 

Калачинська Катерина-бренд-

менеджер та заступник голови 

правління з питань охорони праці    

Сігарьов Іван Анатолійович, які 

розповіли про успіх продукції 

ПАТ «Луцьк Фудз»  та провели 

СМАК ЩАСЛИВИХ 

МОМЕНТІВ 
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інструктаж з ТБ.  В супроводі  начальника цеху по виробництву соусів 

Пятковської Оксани Миколаївнини присутні   з великим інтересом слухали 

пояснення особи, безпосередньо зайнятої на виробництві та на власні очі 

побачили, як проходить виготовлення даної продукції. 

   Про продукцію підприємства можна з впевненістю сказати, що вона створена 

для смакового задоволення споживачів, у яких за півстоліття уже сформовано 

думку про продукт, а знак ТМ «Руна» ідентифікується, як смак, якість, довіра. 

Гарантом якості продукції – є дотримання високої культури та гігієни 

виробництва, використання лише якісної сировини.                                                   

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

надзвичайно тепла і приємна зустріч»- ділились враженнями члени Спілки. 

Валентина Лазарук- керівник проекту «Підвищення рівня соціальної захищеності, адаптації 

та рівності можливостей людей похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму шляхом 

надання їм кваліфікованої підтримки та допомоги в побуті, залучення до активної 

громадської діяльності», голова правління ЛМГВО „Спілка в’язнів – жертв нацизму”   

м.Луцьк  
https://www.facebook.com/https://plus.google.com/u/0/communities/115936255237065041833 

lazaryk@i.ua 

 

 
Одним із заходів, організованим волонтерами 

територіального центру,  районної бібліотеки, 

будинку дитячої творчості, літературно – 

мистецького об’єднання «Джерело» селища 

Тростянця став вечір, присвячений Дню матері 

Матерів вшановують ще з 

сивої давнини. За часів Київської 

Русі це свято теж відзначали, але 

як релігійне. Травень для його 

святкування вибраний не 

випадково – це місяць Пречистої 

Діви Марії. В наш час, 

починаючи з 1999 року воно 

стало офіційним. 

На зібрання завітали літні 

люди селища Тростянця, їх було 

майже 50 чол. Ведуча заходу – 

волонтер Оксана Барчук зробила 

екскурс в історію свята. Серед присутніх більшість були матері, котрих 

привітав піснями «Мамина усмішка», «Лелеки» Іллюша Білик. Всі присутні 

згадали своїх неньок, котрим за браком часу ми приділяємо замало уваги, а 

коли їх втрачаємо, то добре починаємо розуміти, як без них, без їхньої поради, 

підтримки важко нам, їхнім дітям. 

ЗУСТРІЧ ДО ДНЯ 

МАТЕРІ 

 

https://www.facebook.com/
mailto:lazaryk@i.ua
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Учасникам свята 

подарували свої вірші голова 

районного літературно – 

мистецького об’єднання 

Джерело Тетяна Ясенчук, 

його члени Микола Прус, 

Михайло Яровий,, Станіслав 

Шур, Емелія Мазурик, 

місцева поетеса Світлана 

Шир’єва. 

Найкраще, 

наймелодійніше, найтепліше 

слово «Мама». Воно звучить 

гарно на різних мовах світу і викликає в кожного із  нас почуття поваги, любові, 

ніжності. 

На завершення свята керівник проекту Лідія Бондар зачитала вірш « А 

жінка в світ приходить для любові». 

Для всіх присутніх жінок – матерів поет Михайло Яровий, 1929 р.н., 

зачитав свій вірш «Мамо, мамо….. Святе слово» 

 

Мамо, мамо -  святе слово, 

В нім одне серцебиття. 

Мамо, мамо – перше  слово 

Промовляє в нас дитя. 

 

З словами вдячності виступив полковник козацтва Тростянецького району 

М.Прус: «Я вдячний вам за ніжні руки, що пахнуть хлібом на столі Ви ж наші 

Матері, Дружини – краса і мудрість на землі». 

 

Керівник проекту «Підвищення рівня якості життя людей похилого віку 

шляхом включення до активної взаємодії з молоддю»       Лідія Бондар  

zentr2008@ukr.net 

 

 

 
 

У 

травні 

місяці 

благо

дійний фонд «Світло серця» в рамках 

проекту «Підтримка жертв 

нацистського та окупаційного режиму 

на Луганщині, а саме залучення літніх 

людей до активного суспільного життя,  

продовження роботи клубу дозвілля 

РОБОТА КЛУБУ 

ДОЗВІЛЛЯ 

«АНУ-НО, БАБУСІ» 

 

mailto:zentr2008@ukr.net
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«Ми – разом!» провів для своїх підопічних конкурс «Ану-но, бабусі!». Це було 

дійсно захоплюючим для учасників та глядачів! Дві команди готувалися до 

конкурсу, шукали костюми, репетирували пісні, вірші. Бачили б ви тих бабусь! 

Вони хвилювалися перед виступом, як на першому іспиті! Самій молодшій 

учасниці 61, найстаршій - 81. 

Підтримували святковий 

настрій два баяніста. 

Підтримати своїх бабусь 

прийшли онуки, діти, 

друзі. На захід було 

запрошено заступника 

мера Сєверодонецька, 

місцеву пресу. 

Після чудового виступу 

обидві команди ( а 

перемогла ж, розуміється, 

дружба) були 

нагороджені подарунками 

і з задоволенням сіли за 

столи пити чай та співати пісні і частушки. 

Учасники залишилися дуже щасливими і сказали, що почувають себе не 

бабусями, а молодими і повними сили та натхнення! І це гарно, що такі заходи 

стали для нас вже традицією! 

 
                                                                              Керівник проекту - Тетяна Плясунова 

 

 

 
 

19 травня 2017 року, напередодні 

відзначення Дня Європи в Україні в 

Лубенській  центральній районній бібліотеці ім. В. Малика відбулася 

презентація книги «Бути людиною».  

Активну участь у заході взяли учні Лубенської загальноосвітньої школи №7.  

Разом з особами похилого віку, вони долучилися до діалогу поколінь.  

Ідею створення цієї книги історій подали колишні в’язні  нацизму та люди, що 

були на примусових роботах – ті, для кого вже сім років працює в Україні 

програма «Місце зустрічі: діалог» Німецького  фонду «Пам’ять, 

відповідальність, майбутнє».  На Лубенщині посильну допомогу жертвам 

націонал – соціалізму надає молодіжна громадська організація «Твій Світ»  

УЛУБНАХ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 

КНИГУ ПРО ЛЮДЯНІСТЬ  
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Укладачі збірки не чекали, що відгукнеться так багато людей, що напишуть так 

багато робіт. Їх надсилали і літні люди, і молодь. Презентуючи цю збірку, 

організатори  не випадково запросили до участі і підростаюче покоління. Разом 

з іншими учасниками молодь уважно переглядала відео свідчення остарбайтерів 

та в'язнів концтаборів, яким 

вдалося вижити завдяки 

доброті інших людей, які 

зустрілися на їхньому шляху за 

надзвичайно жорстоких 

обставин. Присутні почули і 

декілька спогадів з книги «Бути 

людиною», які прочитали 

ведучі – працівники бібліотеки та громадської організації у музичному 

супроводі студентів Лубенського медичного училища.  В цій книзі 

опублікований нарис  «Людяність, пронесена крізь все життя»: життєва історія  

нашої землячки, Лариси Семенівни Руденко.  Вона розповіла про те, як у 1942 

році була вивезена до Німеччини на примусові роботи, але незважаючи на 

страждання,  будучи ще підлітком, зберегла переконання, якби не люди, що 

опинилися поряд у критичний момент, вижити не вдалося б.  Під час 

презентації автори нарису журналісти Ніна Шерстюк та Лілія Некрасова 

отримали подяки та примірники книги. Де – кількома екземплярами 

поповнилася і книгозбірня. Директор бібліотеки Валентина Сьомак подякувала 

за поповнення джерел відомостей про страждання в тому числі народу України 

у нацистській неволі, за авторські свідчення людей, що безпосередньо 

пережили це страшне лихоліття, спогади яких мають документальну силу. 

Захід відбувся в рамках проекту «Організація роботи волонтерських соціальних 

пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл Лубенського району, які 

постраждали від націонал- соціалізму» 

 «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для 

мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал- 

соціалізму». 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 
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tviisvit@gmail.com  

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

 

 

 

 

  12 травня у бібліотеці-музеї 

«Літературне Тернопілля» відбулася 

зустріч літніх тернополян, учасників 

проекту, який виконує Тернопільське 

відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні» з відомим українським 

письменником, лауреатом премії ім. Т.Шевченка, лауреатом премії «Українська 

книжка року» Мирославом 

Дочинцем.                                                                                                                        

Письменник презентував присутнім 

свої книги, розповів про історію їх 

написання, слухачі  ж ділилися із ним 

враженнями від прочитаних книжок, 

розпитували про цікаві історії з його творчого життя. Письменник подарував 

присутнім багато своїх книг із автографами та побажаннями.  

 

                                              Тернопільське відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні»  

                                               Вашенюк Любов Павлівна  

 

 

 
Наше очередное мероприятие,  встреча 

поколений. прошло в обыкновенной 

сельской библиотеке в приближенном 

расстоянии от места жительства наших 

подопечных с ограниченными 

возможностями передвижения. 

В увлекательном разговоре, воспоминаниях, мечтах, пристрастиях и жизненном 

опыте сразились две команды. Команду юных представляли выпускники 9 

класса местной школы, а Команду мудрых - представители целевой группы 

Корсунь- Шевченковского  клуба «Встреча», убеленные сединами ветераны. 

 

ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИКОМ  

МИРОСЛАВОМ ДОЧИНЦЕМ  
 

КОМАНДА ЮНЫХ + 

КОМАНДА МУДРЫХ = 

ИНТЕРЕСНЫЙ ДЫАЛОГ! 

mailto:tviisvit@gmail.com
https://www.facebook.com/tviisvit/
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Темы для обсуждения были 

зашифрованы на стенде под 

картинками. Представители от 

команд поочередно вынимали 

вопросы, а ответы, рассказы и  

истории из своей жизни 

звучали от обеих команд. 

Разговор получился достаточно 

памятным.  Не могла удержать 

слезы Неля Андреевна Мовчун, 

которая родилась в Германии. 

Евдокия Васильевна Бабенко 

откровенно поведала историю 

своей любви, незабываемые ежедневные письма от солдата Николая, 

нынешнего супруга, подписи на раритетных фотографиях, которым уже более 

50 лет- все это заставляло сделать путешествие во времени в далекое прошлое. 

Каждый ветеран в своей судьбе отыскал какую-то изюминку и поведал 

подросткам.  

Не остались в долгу и ребята, они так же открыто делились своими мечтами, 

успехами в школе, и маленькими историями из личной жизни. 

Пожалуй, самым интересным получился блок о проведении свободного 

времени, старинных ремеслах и современных предпочтениях на досуге. 

Ребята с восторгом смотрели на уникальные вышивки на блузках, салфетках, 

вязаные изделия, картины, плетеные из лозы корзинки и плетеные из бисера 

деревья.  

С удовольствием они приняли участие в мастер классе по вышиванию разными 

стилями, и бисеро плетению. 

Завершилась встреча  общим чаепитием со сладостями, что стало возможным 

благодаря немецкому благотворительному фонду «Память, ответственность, 

будущее», который уже много лет финансирует данную программу в Украине. 

                                                                                 

 Руководитель Корсунь- Шевченковского проекта 

                                                                   Тамара Артамонова 
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24 травня 2017. Це була довгоочікувана 

поїздка, в яку поїхали разом 28 літніх людей 

та 7 волонтерів з м. Бар та навколишніх сіл. 

Літні люди переживали: як то буде 4,5 

години в дорозі в одну сторону… І були приємно здивовані, що автозаправки 

по-дорозі, де зупинялися були облаштовані зручними і чистими туалетами. 

Наче така дрібниця, але ж як це важливо!!! 

В парку нас зустріла привітна в капелюшку пані Надія в, екскурсовод, яка 

мала 70+.  

 

Уявляєте? 

Вона була 

бадьора, 

привітна , 

оптимісти

чна. 

Запропон

увала свої 

послуги, 

звичайно 

всі 

погодили

ся, 

сподіваючись на розважливу, повільну прогулянку. Але це був майстер-клас від 

пані Надії – наскільки активним може бути життя у літньої людини.  За 2,5 

години пройшли 5 км парком!!! Ніхто і не сподівався, але бачачи перед собою 

пані Надію, ніхто навіть і не думав жалітися на важкі ноги. 

Всі були задоволені, бо за все своє життя вперше відвідали панський парк, 

який поряд, і який популярний не лише в Україні, але й у всьому Світі. Раніше 

все в роботах, а тепер мізерна пенсія. Ніхто собі і не дозволив би такої поїздки. 

Всі вдячні Німецькому Федеральному Фонду «Відповідальність. Пам'ять. 

Майбутнє» за маленьку радість та культурний розвиток. 

Зворотня дорога додому була швидкою – всі відпочивали і легенько 

похрапували у своїх кріслах, згадували скульптури, екзотичні дерева та 

енергійну пані Надію. 

Барський тер центр,  проект  «Хоча літа і сивина – та жити хочемо 

сповна» 

координатор проекту Оксана Бас. 

 

 

 

 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО 

СОФІЇВСЬКОГО  

ПАРКУ М. УМАНЬ 
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 29 травня 2007 року відбулася подорож в 

Центр народного містецтва Петриківку.  Захід 

було організовано за підтримки Німецького 

федерального Фонду «Пам'ять. 

Відповідальність .Майбутнє.» за програмою 

«Місце зустрічі-діалог». Цієї події з нетерпінням чекали всі  учасники проекту- 

люди похилого віку,що постраждали від нацизму та молоді волонтери,учні 

центру професійної освіти.Незважаючи на те ,що  це дивовижне селище 

знаходиться на  Дніпропетровщині, неподалік від м. Покров,не кожному з 

літніх  довелось відвідати його пам'ятки,не кажучи про молодь. 

 Нам пощастило побачити прославлені по всьому Придніпров’ю петриківські 

ярмарки, куди з’їжджалися селяни, щоб придбати розмальований дерев’яний та 

керамічний посуд, бандури та прядки, скрині й скарбнички, вишиті скатертини 

та рушники із 

соковитим за 

колоритом квітково-

рослинним 

орнаментом. 

Особливо 

сподобалися вироби 

місцевих 

«малювальниць» — 

майстринь із 

розпису хат та їх 

внутрішнього 

оздоблення. 

«Петриківка – це 

історія нашого 

народу, це душа 

України»- каже 

Вікторія Тимошенко, петриківська  майстриня, яка проводила майстер клас для 

учасників  екскурсії. Після відвідання Центру народного мистецтва 

«Петриківка» ми побували у  місцевому етнографічному музей,музеї Федора 

Панка  та закінчили подорож на  Козацькому хуторі «Галушківка».Тут на нас 

чекали  смачний обід та козацькі розваги: катання на конях, , стрілянина з лука 

та арбалету. Дивлячісь, як завзято катається на конях молодь, 80 -річна голова 

спілки в'знів -жертв нацизму теж  вирішила прийнять участь в цій забаві. 

«Завдякі таким заходам я радію життю та відчуваю себе набагато молодшою!»-

каже Шевченко Ала Василівна.Екскурсії- один з найулюбленіших  майданчиків 

для спілкування  двох поколінь.                                   

Покращення  якості  життя  літніх мешканців м.Покров  та  селищ         

Олександрівка,  Гірник,  що постраждали  від  націонал-соціалізму»                                                                                                                   
соцпрацівник Людецай О.М, ogbo-viktoria@i.ua 

ЦІКАВА ПОДОРОЖ                                                                                                             

В ЦЕНТР НАРОДНОГО 

МИСТЕЦТВА 

ПЕТРИКІВКУ 
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     В другу неділю травня  з  нагоди дня 

матері в приміщенні Карітасу відбулося  

святкове дійство для підопічних та 

учасників проекту «Наповнення життя 

людей, що пережили поневіряння 

нацистських таборів та подій Другої 

світової війни змістом та позитивними 

відчуттями через зустрічі з учнівською 

молоддю, участь у культурних подіях, 

відвідування волонтерами», яке 

підготували члени партнерської органіації 

«Союз українок», «Еко-культура»  та 

гімназисти бориславської державної 

гімназії. Активну участь в підготовці 

сценарію цієї зустрічі взяла голова 

громадської організації  «Еко- культура» п.Надія Онисько. Членкині «Союзу 

українок» Мирослава Павлюх, Богдана Солецька, 

Леся Шоха, Люба Челядин, Ванда Солецька, та інші, 

які також є бенефіціарами нашого проекту, 

підготували невеличкі доповіді про визначних 

громадських діячів, поетес, державних осіб, якими в 

той чи інший час були українські жінки : княгиня 

Ольга, Леся Українка, Марія Чурай, Ліна Костенко, 

Настя Лісовська та інші. Гімназисти бориславської 

гімназії  своїм співом та театральними сценками 

прикрасили це свято, додавши йому особливого тепла 

та радості. На цій зустрічі також було 

продемонстровано книги, які можна випозичити в 

бібліотеках міста, щоб збагатити свої знання про 

відомих українок. 

На завершення свята усі присутні змогли почастуватися чаєм та солодощами, 

придбаними в рамках проекту. 

 

 

Керівник проекту «Наповнення  життя людей, що пережили поневіряння 

нацистських таборів  та подій Другої світової війни  змістом та позитивними 

відчуттями через зустрічі з учнівською молоддю, участь у культурних подіях, 

відвідування волонтерами» 

Марія Підлубна,  МБФ «Карітас-Борислав» 

  

 

                                                                                                                                                      
 

ЖІНКА-МАТИ - БЕРЕГИНЯ 

РОДУ 
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Щороку в травні ми відзначаємо День перемоги. Дорогою ціною заплатив 

український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію 

війні 1941-1945 рр. Не щезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий 

подвиг і велика трагедія нашого народу - його битва, його перемога над 

фашистами. Можна по-різному ставиться до Великої Вітчизняної війни, по-

різному її називати, але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя 

інших. За роки війни у німецьке рабство із числа цивільного населення України 

було насильно вивезено 2,4 млн. осіб, у тому числі із Запорізького краю понад 

160 тисяч. Багато з них загинуло на чужині від непосильної каторжної праці, 

голоду, хвороб, побиття, вбивства, масового знищення в газових камерах і 

душогубках та спеціальних крематоріях.   

6 травня 2017 року 

Громадська організація 

"Міжнародний фонд 

"Взаєморозуміння і 

толерантність» організувала 

урочисту зустріч жертв 

нацистських переслідувань 

м. Запоріжжя, присвячену 

Дню Перемоги. Зустріч 

пройшла в палаці культури 

«Орбіта», за допомогою 

дирекції  установи, в теплій 

дружній обстановці. Згідно  

програми зустрічі: була оголошена хвилина мовчання, слова вітання від 

школярів та керівництва ГО, виконувались пісні воєнних літ, українські 

народні пісні. Колишні в’язні фашистських концтаборів та примусові 

працівники націонал-соціалізму за чашкою чаю поділилися спогадами, 

обмінялися думками про теперішнє та майбутнє життя. А малолітні в’язні  

концтаборів Ніна Іванівна Трушина, Євгенія Іванівна Бойко виконали пісні 

воєнного та післявоєнного періоду. Зустріч завершилася словами вдячності 

німецькому 

федеральному Фонду 

«Пам'ять, 

відповідальність, 

майбутнє» за надання 

можливості 

поспілкуватися, підняти 

святковий настрій. 

 

Також Громадська 

організація 

"Міжнародний фонд 

"Взаєморозуміння і 

толерантність" в м. Запоріжжі    05 травня 2017 року провела екскурсію по 

місцям бойової слави та на знаменитий наш Дніпрогес. Багато цікавого побачили 
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та почули від екскурсовода в серці електростанції – машинному залі. Наприкінці 

поклали квіти невідомому солдату, який врятував греблю від руйнування під час 

війни. Також квіти поклали і біля інших  пам’ятників, присвячених визволенню 

м. Запоріжжя від німецьких загарбників.  
 

Керівник проекту у м. Запоріжжі  

            Литовченко Л.І 

 

 
 

 

Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

  Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  

майбутнє» (Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

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

 

 

 

 

Виконавець випуску: 

ВБО «Турбота про літніх у м. Тернополі» 

Адреса: м. Тернопіль 46000, вул. Лисенка, 8 
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