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Завдяки 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» його учасники мають можливість вирішити власні проблеми, навчитися 

справлятися зі стресами і своїми переживаннями, віднайти в собі гармонію, 

подолати соціальну ізоляцію, самотність, підвищити самооцінку. А відбувається це 

завдяки тренінгам з арт-терапії – сучасному методу вирішення психологічних 

проблем. 

У рамках даного проекту було проведено кілька тренінгів для людей похилого 

віку і волонтерів. 

На групових заняттях 

займалися вправами з метою 

підготовки до роботи, щоб 

мобілізувати увагу присутніх, 

зблизити їх спільними діями. При 

виконанні завдання «Напиши своє 

ім’я» учасникам проекту було 

запропоновано зобразити свої 

імена в довільно обраних стилі й 

формі, намалювати на папері той 

чи інший сюжет з їхнього життя. 

Підопічні проекту спочатку 

ніяковіли, говорили що не вміють 

малювати, але, все ж таки, 

приступали до роботи. Майже всі присутні зобразили себе в дитинстві біля 

батьківських хат, серед полів, садів і квітів. Скоріш за все, вони на даний час мають 

потребу в поверненні до минулого, щоб побачити зміст у теперішньому власному 

житті. Трохи соромлячись, люди похилого віку представляли свої роботи. 

Під час традиційного чаювання серію малюнків спільно обговорили. Присутні 

висловили свою думку стосовно тренінгів. 

Ірина Степанівна Бубела: «Під час вправ я відчула, що моє самопочуття 

покращилося. Я розслабилася, позбулася поганих думок». 

Євгенія Іванівна Сендер: «Завдяки цим заняттям в мене поліпшилися пам'ять, 

увага».  

Ганна Юріївна Туз: «Покращився настрій, з’явилося джерело нових сил». 

ЛІКУВАННЯ ТВОРЧІСТЮ 
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Людмила Павлівна Лукашук: «Зняла тривогу, напругу. Стала знаходити час і 

для себе». 

Виплеснувши свої накопичені переживання і емоції через художнє 

самовираження, учасники проекту подякували за цікаві вправи і попросили й надалі 

проводити, по можливості, такі тренінги. 
 

Віта Сєргєєва, 

соціальний працівник проекту 

«Соціалізація та реінтеграція 

жертв націонал-соціалізму на базі 

діяльності центру «Довіра» 

ВОБФ «Карітас-Волинь» 

caritas_volyn@yahoo.com 
 

 
 

Пережите в неволі потребує виходу з 

душі і серця, тому й відбуваються такі 

зустрічі, коли плаче і душа, і серце, і звичайні 

людські очі. Вони дивляться на цей світ, а 

бачать ті гіркі часи, коли їх, беззахисних, вкинутих в телячі вагони, везли в рабство, 

заганяли за колючий дріт концтаборів. Люди, які повернулись додому, не можуть 

без сліз розповідати про пережите. 

Зустріч, що відбулася в жіночому клубі «Роксолана» в Центральній міській 

бібліотеці міста Новомосковська, – це глибоке одкровення людських душ, це 

розповідь про людський подвиг в ім’я життя. Адже й на шляхах війни були 

«острівки» людяності і співчуття. Тому вдячність до тих, хто проявляв людяність, - 

безмежна. 

   
        У 2016 році німецький федеральний фонд «Пам'ять, відповідальність і 

майбутнє» /ЕVZ/, з яким уже шість років співпрацює Новомосковське відділення 

Української спілки в’язнів-жертв нацизму, оголосив конкурс оповідань на тему 

«Бути людиною». На конкурс надійшло 46 творів, що розповідають про людяність. 

Організація-координатор «Турбота про літніх в Україні» видала збірник цих 

оповідань під назвою «Бути людиною». З Новомосковщини в збірник увійшли 

«БУТИ ЛЮДИНОЮ» 

(презентація книги) 

mailto:caritas_volyn@yahoo.com
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спомини Марії Семенівни Пятигорської про життя в гетто, Ганни Микитівни 

Вакуліної, юної дівчинки-остарбайтера, а також спогади Володимира Михайловича 

Гольверка, 12-річного на той час хлопчика, якого врятувала з Новомосковського 

гетто українка Наташа Лимарь. 

       «Людяність і вдячність - це благородство душі». Ці слова червоною ниткою 

пронизували всю подію. З екрана телевізора дивилися очі тих новомосковців, які 

пройшли пекло концтаборів, гетто, таборів примусової праці, очі 14-15-річних дітей, 

відірваних від матерів. В їхньому житті тоді було так мало моментів доброти й 

людяності, а як же хотілося отримати хоч невеличку краплинку щастя! 

Розповідають колишні в’язні, остарбайтери, як їм допомагали старші товариші, 

віддаючи останнє, як 

крадькома підгодовували 

їх німецькі жінки, старики, 

як проявляли співчуття 

незнайомі люди. «Бути 

людиною» - це звучить 

гордо, але бути 

справжньою людиною 

дуже важко, бо за кожен 

вчинок треба відповідати - 

як перед людьми, так і 

перед собою. Так проявив 

мужність і людяність в 

концтаборі Аушвіц 

Михайло Федорович 

Гаврюшин. Тікав з табору 

двічі, а після того, як його 

попередили, що розстріляють 10 полонених, більше не втікав, хоча міг потрапити в 

крематорій. 

Бібліотекарі Т. О. Коряк та В. П. Отавенко читали оповідання, що викликали в 

аудиторії подив і зворушення. Присутня на зустрічі 90-літня Ганна Микитівна 

Вакуліна крізь сльози вимовила такі слова: «Треба, щоб про нас знали сучасні діти, 

тоді може й не будуть повторюватися війни». Під звуки «Бухенвальдського набату» 

присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих у Другій світовій 

війні. 

Наприкінці зустрічі учні ЗОШ №2 показали драматичну замальовку «І він 

подарував їй маму», про те, як на своє 11-річчя дівчинка отримала від начальника 

табору подарунок – МАМУ, яку повинні були стратити в той день. Діти показали це 

так проникливо, ніби віддавали борг за всі страждання людей, які пройшли гіркий 

шлях неволі. 
 

Людмила Коваленко, 

партнер проекту 

«Спілкування без меж 

…» 

кovalenko-nov@3g.ua 

mailto:кovalenko-nov@3g.ua
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Новомосковське 

відділення Української 

спілки в’язнів-жертв 

нацизму 

м. Новомосковськ, 

Дніпропетровська 

область 

 
 

Одна из основных задач проекта 

«Активизация жертв нацизма и людей 

пожилого и старческого возраста других 

категорий путём участия в мероприятиях 

социальной направленности и здорового образа жизни», который осуществляется 

при поддержке немецкого фонда «Память. Ответственность. Будущее», - 

максимально мотивировать к здоровому 

образу жизни лиц пожилого возраста - 

жертв нацистского и тоталитарного 

режимов. В связи с этим самым важным 

событием для нас стало участие Аллы 

Константиновны Ковальской в группе 

здоровья «Скандинавская ходьба». Ведь 

женщине уже 91 год! Участница проекта 

подала прекрасный пример молодёжи, как 

оставаться активным и открытым на 

новые, полезные для здоровья методики, 

невзирая на возраст. 

Кроме занятий по здоровому образу 

жизни, состоялись также удивительные 

встречи с интересными людьми, 

виртуальные путешествия в историю 

родного города и лирические встречи с 

поэзией минувших лет в рамках клубной 

работы. Была проведена встреча со 

школьниками, во время которой 

прозвучали истории людей, пострадавших от немецкой оккупации, малолетних 

узников и других жертв нацистского режима, проживающих в городе Николаеве. И, 

хотя уже прозвенел последний звонок, ученики 6-А класса Николаевской 

гуманитарной гимназии № 2 (классный руководитель Надежда Юрьевна Уткина) не 

захотели разойтись – они проявили желание поучаствовать в формировании пакетов 

для проведывания на дому маломобильных и немобильных жертв нацистского 

режима. Это была очень важная и нужная работа в оказании помощи пожилым 

волонтёрам, которые с уже заготовленными пакетами посетили своих подопечных. 

Это короткая история многочисленных будней отделения Всеукраинской 

благотворительной организации «Турбота про літніх в Україні » в городе Николаеве 

в рамках программы «Место встречи – Диалог». 

НАЧИНАТЬ НИКОГДА НЕ 

ПОЗДНО! 
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А. Б. Макарова-Бойчук,  

Волонтёр проекта 

 «Активізація жертв нацизму і людей похилого та старечого віку інших 

категорій шляхом участі в заходах соціального спрямування та здорового 

способу життя» 

Отделение ВБО «Турбота про літніх в Україні » в Николаеве 

 

 
 

У рамках програми «Місце зустрічі: 

діалог» та за підтримки німецького фонду EVZ 

Карітас-Київ організував для людей 

поважного віку екскурсійну поїздку в місто Переяслав-Хмельницький на Київщині. 

Під час неї вдалося відвідати три музеї і здійснити пішохідну екскурсію містом. 

Розпочали нашу оглядову екскурсію з комплексу церковних будівель. Першим 

йде Єпископський двір. Знаходиться ця пам'ятка в центрі колишнього дитинця. 

Сюди входить Михайлівська церква, збудована на місці Михайлівського собору ХІ 

століття, саме тут ховали переяславських князів. За кілька метрів розташувалася 

Успенська церква. 

Неподалік 

знаходиться 

історична пам'ятка - 

площа 

Переяславської 

ради. Присутні 

згадували історичні 

факти та 

насолоджувались 

чудовими 

краєвидами. 

Потім відвідали 

Музей-діораму 

«Битва за Дніпро в районі Переяслав-Хмельницького восени 1943 року». Центром 

експозиції є діорама-полотно довжиною 28 і висотою 7 метрів, автори діорами - П. 

Т. Мальцев і М. С. Присєкін. На полотні з фотографічною точністю відображені 

момент форсування Дніпра радянськими військами і бої на правому березі, з якого 

планувалося просуватися до столиці України – Києва. Більше місяця (з 22 вересня 

по 24 жовтня 1943 року) на Правобережжі точилися бої за кожний метр, за кожну 

хату, але так і не увінчалися успіхом. Лише радянських воїнів загинуло понад 250 

тисяч, а всіх разом значно більше. У музеї представлені живописні та скульптурні 

роботи, портрети, особисті речі воїнів, листи, нагороди, зброя, плакати, газети та ін. 

Всі відвідувачі згадували та ділилися власними спогадами про пережите під час 

війни та багато спілкувались. 

У цей день ми також відвідали Музей народної архітектури та побуту під 

відкритим небом. Його територія дуже велика. Чудове поєднання, що складається з 

п'яти церков, двадцяти сільських будиночків, вітряків, власноруч створених озер - в 

ЕКСКУРСІЯ В 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
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цілому 385 пам'яток народної архітектури і побуту різних етапів історії України. За 

такий короткий час все охопити ми звичайно не змогли через наш поважний вік. Ми 

побували лише в двох музеях: народних обрядів та історії бджільництва. Тут, в 

основному, згадували дитинство, національні традиції рідних та близьких людей. 

Будучи під враженням, усі співали пісень та раділи, мов діти - тішились, що змогли 

хоч на мить повернутись в дитинство. 

Після смачного обіду в одному з кафе міста усі неохоче поверталися додому. 

На зворотному шляху до Києва ділились враженнями, вітали наших ювілярів з 

Днями народження та дякували Богові за чудово проведений час. А ще - дякували 

фонду EVZ за можливість спілкування та спільного проведення часу. 
 

о. Роман Сиротич,  

директор БФ «Карітас-Київ» 

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

 

 
 

 22 червня ГО «Міжнародний фонд 

«Взаєморозуміння і толерантність» у місті 

Запоріжжя в рамках проекту "Покращення 

якості життя представників цільової групи, 

розширення їх життєвого простору, подолання суспільної ізольованості, створення 

умов для діалогу з молоддю", що виконується за програмою «Місце зустрічі – 

діалог» Німецького федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» 

відзначив День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.  

З цією метою жертви націонал-соціалізму разом з молоддю зустрілись на 

теплоході, щоб взяти участь в спільній екскурсії по Дніпру. Зупинку зробили в 

районі пам’ятника Меморіал «ПЕРЕПРАВА» - на лівому березі Дніпра в Запоріжжі, 

де в 43-у році війська переправлялись через ріку. 
 

    
 

Під час Великої Вітчизняної війни на території України особливо гарячі бої 

точилися за Дніпро, як за найважливіший стратегічний рубіж. Червона армія тіснила 

німецько-фашистських окупантів, відвойовуючи назад те, що було захоплено 

ворогом. Форсування Дніпра було одним з найважливіших завдань, що стояли перед 

бійцями, які мали забезпечити подальший успішний наступ. 

 Екскурсовод Ірина дуже цікаво й змістовно розповіла про ті далекі події. 

ДЕНЬ СКОРБОТИ І 

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

mailto:syrotych@ukr.net
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Кожен раз у цей День ми згадуємо про тих, хто не повернувся з тієї війни, про тих, 

хто першим прийняв на себе страшний удар. Під час хвилини мовчання всі присутні 

схилили голови, а потім відпустили на воду повітряні кульки.  

Ніхто не забутий! Ніщо не забуте! Так ми говоримо своїм дітям. Ми стали 

передавати це з покоління в покоління. Ми закріпили цю пам’ятну дату в наших 

серцях. А колишній остербайтер Галина Іванівна Филіпських запросила в цю 

подорож баяніста Івана, який виконав пісні воєнних літ, й усі присутні його 

підтримали, особливо жертви нацизму Зоя Іванівна Левченко і Ніна Іванівна 

Тушина. Екскурсія завершилась словами подяки від жертв нацизму організаторам та 

німецькому Федеральному фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» за таку 

змістовну, приємну та цікаву подорож по Дніпру. 
 

Лілія Литовченко, 

керівник проекту 

«Покращення якості життя представників цільової групи, розширення їх 

життєвого простору, подолання суспільної ізольованості, створення умов для 

діалогу з молоддю» 

tolerant_zp@ukr.net  

ГО Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» м. Запоріжжя. 
  

 

23 червня 2017 року відбувся 

черговий візит турботи до підопічних 

проекту, що впроваджує Полтавська 

обласна молодіжна громадська організація 

«Твій Світ» в місті Лубни та Лубенському районі.  

Працівники проекту разом з соціальним робітником Наталією Шепель 

відвідали ряд осіб похилого віку в селі Новаки Лубенського району. Спілкування з 

підопічними найповажнішого віку виявилося емоційним і корисним. Під час 

відвідування їх на дому учасники використали фотографію, як форму творчості, в 

якій візуальний канал комунікації відіграє провідну роль і позитивно впливає на 

емоційний стан людини. Ми всі майже щодня використовуємо можливості 

фототерапії, самі того не усвідомлюючи: коли робимо знімки, шукаємо найкращий 

ракурс, досліджуємо простір навколо себе, моделюємо картинку свого життя. Навіть 

тоді, коли викладаємо 

фотографії про поїздку, подію, 

враження в соцмережах, 

створюючи свою історію.  

Завдяки волонтерам 

проекту, які зробили 

фотопортрети та подарували їх 

разом з кімнатними квітами 

бабусям, вони тепер не тільки 

зможуть переглядати старі 

сімейні альбоми з пожовклими 

фото, заглиблюючись в історію 

свого роду й сім'ї, але й час від 

ФОТОТЕРАПІЯ ДЛЯ ОСІБ 

ПОХИЛОГО ВІКУ 

mailto:tolerant_zp@ukr.net
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часу споглядатимуть на себе сьогоднішніх, долаючи соціальну ізоляцію, 

підвищуючи самооцінку, усвідомлюючи свої внутрішньоособистісні переживання.  

У рамках фотозаходу волонтери завітали до Віри Пантелеймонівни Таранець, 

Парасков'ї Дмитрівни Поцяпун, Марії Іванівни Шерстобаєвої та інших. Під час цих 

відвідин бабусі розповідали про важкі роки нацистської окупації, ділилися 

життєвим досвідом та раділи спілкуванню.  

Захід відбувся в рамках проекту «Організація роботи волонтерських 

соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл Лубенського району, які 

постраждали від націонал-соціалізму», за підтримки Німецького федерального 

фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» та сприяння Територіального центру 

соціального обслуговування Лубенської РДА.  

Олександр Чепур, 

голова ПОМГО «Твій світ» 

tviisvit@gmail.com, 
https://www.facebook.com/tviisvit  

Проект «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для 

мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал-

соціалізму» 

 
 

 

Каждый четверг на площадке "Огни 

маяка" в парке Шевченко в Одессе 

происходят интересные встречи и занятия в 

рамках программы "Место встречи - диалог" при поддержке фонда "EVZ". Недавно 

участницы группы "Айти-бабушки" встречались с необыкновенным, самым 

сильным в Одессе человеком 

- Николаем Пасичником.  

Ведущий программы - 

журналист Владимир 

Павличенко перечислил 

только некоторые из его 

званий и наград: один из 

первых мастеров спорта 

СССР по борьбе самбо и 

рукопашному бою, отличник 

физкультуры и спорта СССР, 

он имеет звание "Наилучший 

тренер Украины", лауреат 

конкурса "Вечерней Одессы" 

"Люди дела", лауреат 

фестиваля Министерства 

внутренних дел Украины. 30 

лет прослужил в органах 

МВС и уже 30 лет он тренирует детей. Свыше 40 тысяч учеников вырастил, и 

теперь его первые ученики приводят к любимому учителю своих внуков. Николай 

ВСТРЕЧА С БОГАТЫРЕМ 

mailto:tviisvit@gmail.com
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Антонович показал восхищенным айти-бабушкам, на что способен человеческий 

организм, если заниматься физкультурой, не лениться, трудиться. Он гнул стальные 

полосы, завязывал узелки из большущих гвоздей, ходил по битому стеклу, ложился 

на него, усилив свой 

вес весом женщины, 

которая становилась 

ему на грудь. Потом, 

выступая против 

азартных игр, 

разорвал целую 

колоду карт, обжигал 

свое тело огнем 

горящих факелов! В 

конце выступления 

богатырь сделал из 

толстой стальной 

полосы сердечко и 

преподнес его 

зрителям. 

Айти-бабушки 

были покорены и 

восхищены его выступлением. Но это не все! Николай согласился проводить с нами 

зарядку, занятия, соревнования, выступления и пообещал, что если мы будем 

хорошими ученицами, то отбросим палочки в сторону и начнем доставать носом до 

колена! 
 

Ольга Филиппова,  

координатор программы  

„Золотая осень людей пожилого возраста” 

ГО «ІТ-бабусі», м. Одеса 

www: itbabushka.com.ua 
 

 

23 червня в рамках нашого проекту «Хоча 

літа і сивина та жити хочемо сповна» був у 

гостях і проводив моніторинг виконавчий 

директор ресурсного центру ГУРТ - Богдан 

Маслич. Він зустрівся з виконавцями 

проекту, волонтерами, родичами цільової групи, представницею місцевих ЗМІ, 

партнерами та представниками влади. 

Усі охоче погодилися на спілкування. Говорили про те, наскільки важливим і 

популярним є наш проект для громади. Цікаво було слухати відповіді на запитання 

Богдана Маслича. Вони були простими й відвертими. А найактивнішими виявилися 

учні Балчанської школи, які були акторами у виставі, що відтворювала важкі події з 

життя цільової групи нашого проекту. 

З понад 100 організацій - отримувачів грантів від Німецького федерального 

фонду «Відповідальність. Пам'ять. Майбутнє» для моніторингу було обрано 10, в 

ЯК МИ БУЛИ УЧАСНИКАМИ 

МОНІТОРИНГУ 
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яких результат та успіх проекту були значними й цікавими.  

Нам приємно, що нашу роботу оцінили. 

 
 

 

Кінопокази - то завжди подія. Навіть 

плазмовий телевізор не може замінити того 

сприйняття та відчуттів, які дає 

широкоекранний показ фільмів за обраною 

тематикою. Такі кіносеанси завжди 

супроводжуються коментарями, жартами й спогадами, що викликають радість в 

очах і наповнюють серця позитивними емоціями. 

Тепер навіть маємо 

замовлення на наступні 

покази. Якщо спочатку 

було цікаво згадувати 

молодість, порівнювати 

колишнє й теперішнє 

сільське життя, 

дізнаватися про долі своїх 

ровесників, то на майбутнє 

ми замовили веселі 

музичні кліпи, а також 

записи виступів у передачі 

«Фолькмузік». Готуючись 

до наступних зустрічей, ми 

враховуємо побажання та 

записуємо цікаві українські відеокліпи з веселими піснями. 
 

Оксана Бас,  

координатор проекту  

«Хоча літа і сивина  та жити хочемо 

сповна» Барський терцентр соціального 

обслуговування 

м. Бар на Вінниччині 

 

 

 

КІНОПОКАЗИ В СОЦІАЛЬНОМУ 

ЦЕНТРІ «МИЛОСЕРДЯ» 
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Останні місяці для учасників нашого 

проекту були надзвичайно щедрими на 

культурно-мистецькі заходи та спілкування з 

молоддю. Особливо запам’яталася їм зустріч у 

Київській загальноосвітній школі № 62, де 

діти Другої світової розповідали сьогоднішнім школярам про пережите на 

окупованій фашистами території і в гітлерівській неволі, а також про ті 

випробування, з якими їм довелося зустрітися вже після завершення війни. Через 

кілька днів це спілкування мало своє яскраве продовження: ветерани разом з учнями 

вирушили на незвичайну інтерактивну екскурсію в Парк Київська Русь, аби разом 

пізнавати найдавніші сторінки нашої історії. Адже саме тут, в селі Копачів, серед 

мальовничої української природи дослідникам-ентузіастам вдалося відтворити в 

натуральну величину Давній Київ –  старовинний град V-XIII століть.   

 

 

На фото: юні 

та дорослі 

учасники поїздки 

знайомляться з 

реконструйован

ою територією 

Давнього Києва 

в Парку Київська 

Русь. 

 

 

З розповіді 

давньоруського 

воїна-

екскурсовода присутні довідалися, що заповідник було створено на основі історико-

археологічних досліджень за участю серйозних консультантів – провідних 

науковців, знавців давньоруської тематики. Але ветерани і школярі не просто 

слухали розповідь гіда, прогулювалися по території і переглядали цікаві зразки 

старовинної архітектури. Їм надзвичайно пощастило! Адже саме в той день в Парку 

Київська Русь відбувалася одна з найяскравіших подій року – Міжнародний 

чемпіонат з історичного середньовічного бою «Поклик героїв». Кіннота, воїни в 

обладунку, яскраві середньовічні костюми, поєдинки на мечах на території 

старовинного граду – усе це залишило незабутні враження і в дітей, і в дорослих. 

Додому кожен з учасників поїздки привіз море позитивних вражень. 
   

 
 

Однією з найцікавіших зустрічей з циклу 

"Жіночі історії" в рамках нашого проекту було 

спілкування з дуже обдарованою особистістю - 

колекціонером, майстром декоративно-

ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ 

РАЗОМ 

В ГОСТЯХ У ЗАСНОВНИЦІ 

МУЗЕЮ МОДИ 
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прикладного мистецтва, засновницею унікальної колекції старовинного дамського 

вбрання - Мариною Вікторівною Івановою. Зустріч відбулася в Будинку 

митрополита на території заповідника Софія Київська, де нині розгорнута 

масштабна експозиція "Шедеври світового вбрання кінця XVIII – початку XX ст. 

(сімейні традиції)". Всі експонати - з приватної колекції Марини Іванової. Учасники 

екскурсії не тільки побачили вишукані сукні модниць різних епох та країн, 

парасольки і сумочки найтоншої роботи, аристократичне дитяче вбрання, вони 

також почули історію незвичайного захоплення, яке завдяки неймовірному 

трудолюбству і самозреченню переросло в справу життя. А ще - довідалися про 

вкрай драматичні долі декого із колишніх власниць цього розкішного вбрання. 

Одна з представниць нашого проекту - Марія Пилипівна Луніна подарувала 

авторці виставки власноруч зроблену ляльку в мереживній жовтій суконці - це 

додало спілкуванню ще більшої емоційності. 

 

 

На фото: Засновниця 

колекції розповідає 

учасникам проекту про 

справу свого життя 

 

 

 

Зустріч в Будинку 

митрополита - один з 

найбільш естетично 

насичених заходів за 

проектом ГО ЖЦ 

"Надія", що втілюється в 

життя в рамках 

програми "Місце 

зустрічі - діалог" за сприяння німецького фонду "Пам’ять, відповідальність, 

майбутнє". 
 

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 

Громадська організація  

Жіночий центр «Надія» 

www.facebook.com/proekt.nadija/ 
 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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Скарби нашого життя. Як 

нерозривно зв’язані вони зі скарбами 

нашої пам’яті і як чудернацьки іноді 

переплітаються з моментами історичного 

значення… 

Тарас Григорович Шевченко – геній та засновник сучасної української мови, 

основоположник українського слова. Це загальновизнані і загальновідомі факти 

державного значення. А про те що Тарас Шевченко побував і на Магдалинівській 

землі знають одиниці. 

Про майбутню свою поїздку по невідомій Магдалинівщині вели жваву 

розмову ветерани хорового співу з ансамблю «Джерело», які щонеділі з 10.00 до 

12.00 зустрічаються в приміщенні читального залу Магдалинівської бібліотеки. 

Більшість з них - діти війни і люди, які постраждали під час лихоліття тоталітарних 

режимів. Усі давно вже на пенсії, але до сих пір займають активну життєву позицію 

в соціально-громадському житті Магдалинівщини. А своєю Любов’ю до пісні 

щедро діляться з громадою. 

Після обговорення травневої поїздки на хутір Галушківка, та обміну 

враженнями від цієї поїздки, Леонід Федорович - керівник Магдалинівського 

осередку Дніпропетровського обласного відділення УСВЖН, який, до речі, також є 

учасником ансамблю «Джерело», висловив оптимістичну думку про необхідність 

продовження такого активного способу життя. 

Темою чергової зустрічі стала невелика замітка в інтернеті про діяльність 

роду Кібців з села Котовки нашого району по вивченню біографії Тараса 

Григоровича Шевченка. Простеживши скрупульозно, по днях подорож молодого 

Тараса Шевченка в 

село Шедієве 

Полтавської області, 

вони довели, що 

краєвид під назвою 

«На Орелі» з серії 

замальовок художника 

- це територія стику 

двох сучасних районів 

лівобережжя річки 

Орілі: Царичанського 

і Магдалинівського. А 

цей краєвид до сих пір 

зберігся без змін і 

виглядає так, як його 

намалював молодий Шевченко. Саме туди вирішили поїхати в наступну свою 

подорож ветерани-волонтери. 

Інноваційною темою в ході обговорення стала підтема про необхідність 

розвитку культури пам’яті через діалог представників різних поколінь - від 15 до 80 

років. Була озвучена й майбутня програма ансамблю ветеранів «Джерело»: «Пісні 

НЕВІДОМА МАГДАЛИНІВЩИНА. 

ТАРАСОВИМИ ШЛЯХАМИ. 
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фільмів Вашої молодості». 

Захід відбувся за підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» 

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

Тетяна Коваленко, 

керівник проекту  

«Скарби нашого життя. Від 

серця до серця» 

e-mail: verbena1956@i.ua 

Магдалинівський осередок 

Дніпропетровського 

обласного відділення УСВЖН 
 

 

 

Ах, лето, лето… Пора отдыха, душевного 

расслабления и оздоровления. К сожалению, эти 

понятия не для пенсионеров. Для многих летняя 

пора – это, прежде всего, работа на дачных 

участках и заготовки на зиму. 

Но немецкий фонд «Память. Ответственность. Будущее», благодаря которому 

при районном совете ветеранов действует специальный социальный проект, 

подарил нашим пенсионерам целый день настоящей молодости и летней радости. 

В назначенное время мы приехали на прекрасный песчаный берег реки Россь – туда, 

где у неё самое широкое русло. Для нас важно было, что берега реки окружает 

сосновый лес. 

Жара не ощущалась, вода 

была нежной и теплой, а 

ветерок - ласковым. 

Из 25 человек только 

Надежда Алексеевна в 

прошлом году побывала 

здесь - ее вывезла семья 

дочери. Остальные, 

проживая не так далеко от 

этого прекрасного места 

отдыха, были на этом 

берегу лишь в далекой 

юности. Вспоминали в этот 

день свои молодые годы и 

те, кто давно ограничен в 

движении. Они приехали на отдых с тросточками, запасливо прихватив с собой 

раскладные стульчики, и с удовольствием наслаждались природой, дышали 

«вкуснейшим» еловым воздухом. 

А остальные веселились так, что молодые бы позавидовали. Купались, 

резвились в воде и водили хороводы, играли в карты, загорали и бродили по 

сосновому бору. А какие песни звучали в тот день над рекой! Ведь гармонь всегда с 

ДЕНЬ ЛЕТНЕЙ РАДОСТИ В 

ПОДАРОК 

mailto:verbena1956@i.ua
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нами. 

Подзагоревшие, немного уставшие и счастливые мы под вечер возвращались домой. 

Всю дорогу в автобусе звучали песни, а при прощании у каждого участника 

нашлись слова искренней благодарности за эту поездку. 
 

Тамара Артамонова, 

руководитель проекта  

«Підвищення соціального статусу жертв націонал-соціалізму шляхом 

надання представникам ЦГ реальної допомоги у вирішенні побутових питань 

та організації спілкування з дітьми і молоддю» 

artamonovatoma@gmail.com 

Корсунь-Шевченківська районна 

організація ветеранів України, Черкаська 

область 
  

 

Бувають миті, коли людина свідомо або 

на хвилі емоційних відчуттів відтворює в 

спогадах сторінки власного життя, тлом для 

яких є історичні події. Ці події зазвичай не залежать від волі людини. Тому в її 

особистому світосприйнятті вони набувають особливо значущого наповнення. І як 

тут не відзначити цінність спогадів про дитячі роки для кожного з нас. 

Для представників цільової групи проекту ГО МФ «Взаєморозуміння і 

толерантність» м. Чернівці за програмою підтримки німецького федерального 

фонду EVZ «Місце зустрічі – діалог» роки дитинства були нелегкими, оскільки їх 

затьмарила Велика Вітчизняна війна. Важкі спомини... Але це також частина життя. 

Спогади про неї викликають хвилю емоцій як у старшого, так і в молодшого 

покоління. Такий діалог почуттів нікого не залишає байдужим. 

 

Саме для того, аби пригадати 

минуле і докласти максимум зусиль, 

щоб війна не повторилась у нашому 

житті, ми зібрались сьогодні у світлому 

й затишному приміщенні ОНБ імені М. 

Івасюка в місті Чернівці. Тут у 

доброзичливій та щирій атмосфері 

відбувається діалог поколінь. Досвід 

минулого застерігає майбутнє від лиха 

війни. 

У виступах учасників зустрічі 

переважно йшлося про те, що в дитячі 

роки сформувало характер особистості, а головне – заклало основи людяності, 

взаємодопомоги, толерантності. 

Людина повинна створювати, а не руйнувати. Під час таких зустрічей важко 

стримувати сльози. Запалені свічки поєднали наші сьогоднішні переживання з 

тривогою минулих років. 

 

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 

ПАМ’ЯТАЛИ... 

mailto:artamonovatoma@gmail.com
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Пам’ять про тих, кого немає серед живих, вшанували хвилиною мовчання. 

Варто сказати, що життя відтворюється не лише в споминах, але й на сторінках 

книг. Про це розповіла виставка-спогад, присвячена «Дню скорботи», ознайомлення 

з якою було доречним для глибшого розуміння історії та цінності життя.  

Це в свою чергу надихнуло на нові тематичні зустрічі. Зокрема, у виступах 

учасників круглого столу спогадів прозвучало бажання провести тематичне 

зібрання за участю представників юного покоління на тему морально-патріотичного 

виховання молоді. 

То ж будемо робити все можливе, щоб не повторилось жахіття війни. 

 
 

Відвідування оселі, пов’язаної з 

іменем нашої талановитої співвітчизниці - 

Ольги Кобилянської, завжди одухотворяє 

і переповнює емоціями. Екскурсія до її 

музею, розташованого в селі Димка Глибоцького району, відбулася погожого 

травневого дня  і надовго залишила в наших серцях світлі і теплі спогади. У заході 

взяли участь представники цільової групи проекту ГО МФ «Взаєморозуміння і 

толерантність» міста Чернівці, 

який ведеться в рамках програми 

«Місце зустрічі – діалог» за 

підтримки німецького 

федерального фонду EVZ.  

Постать Ольги 

Кобилянської є особливо 

шанованою для жителів 

буковинського регіону. Тому, 

знайомлячись з літературною та 

культурною спадщиною 

Буковини, неможливо оминути 

увагою письменницю, яка більшу 

частину свого життя прожила на 

нашій землі: і в столиці Буковини – Чернівцях, і за межами міста. 

Музей-садиба знаходиться на Глибоччині - понад 20 кілометрів від Чернівців. 

Він працює з 28 червня 1973 року. Біля скромної білої хати — стара криниця і гарна 

120-річна липа. У дворі встановлено погруддя Ольги Кобилянської. Тут 

письменниця мешкала протягом двох років. У цьому мальовничому селі знайшла 

прототипів своєї відомої повісті «Земля». Тут завершила остаточний варіант повісті 

«Людина» і розпочала писати ще один відомий твір – «Царівна». 

У музеї зберігаються матеріали про життя і творчість письменниці, є 

меморіальна кімната. А на подвір’ї досі височіють дерева, посаджені Ольгою 

Кобилянською, стоїть криниця, звідки вона набирала воду. Нам також пощастило 

відчути смак цієї води під час перебування в музеї-садибі 

 

 

 

НА ГОСТИНАХ У 

БУКОВИНСЬКОЇ ГОРЛИЦІ 
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Ми отримали справжнє 

задоволення від дотику до історії 

рідного краю, і мабуть кожен 

пригадав твори Буковинської Горлиці 

(зокрема роман «Земля»), відчув 

глиб

ину 

її 

почу

ттів. 

Ольг

а 

Коби

лянс

ька – 

уніка

льна 

пись

менниця з неповторним стилем творчості, а Димка 

відіграла особливу роль в її професійній біографії.  

Майбутня письменниця народилася в 

багатодітній сім’ї галичанського урядовця і 

збіднілого шляхтича Юліана Кобилянського. 

Родина виховувала своїх дітей в повазі до 

української культури. З дитинства Ольга вільно 

володіла польською, українською і німецькою мовами. Перш, ніж оселитися в 1891 

році в Чернівцях, О. Кобилянська два роки мешкала в Димці, в маєтку бабусі. Саме 

тут юна письменниця почала працювати над повістями «Царівна», «На полях», 

«Людина». А реальна історія братовбивства, яка сталася в Димці в 1894 р., лягла в 

основу роману «Земля». Ось чому ця оселя є визначальною в творчій біографії 

буковинської письменниці. 

 

 

 

 

А. В. Клічук, 

волонтер проекту 

«Покращення якості життя представників цільової групи, 

розширення їх життєвого простору, подолання соціальної 

ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю» 

ГО МФ «Взаєморозуміння і толерантність», м. Чернівці 
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Учасники проекту з нетерпінням чекали виїзду 

в мальовничі куточки синьоокої Волині. Було 

вибрано чудовий ставок в селі Сирники Луцького 

району, місце з хорошими умовами та доволі чистою водою.  

Захід розпочався концертною програмою за участі артистів аматорського 

театру “Осіннє золото” з міста Ковеля, учасниці проекту Марії Батраченко, 

скрипальки Людмили Масалиги та Валентини Ваврисюк. У чудовому професійному 

виконанні звучали романси, народні пісні, вірші. Під мелодійні звуки скрипки 

найактивніші учасники заходу пустилися в танок. Після цього всі дружно заспівали 

«Гімн вічної молодості» - гімн Спілки.  

Відпочинок продовжився на березі озера, 

щоправда ніхто не відважився увійти у 

воду, хоча й брали з собою купальники. 

Зате 90-річна Анастасія Бірук та Марія Батраченко ризикнули покататись на 

катамарані. Присутні гуляли босоніж берегом ставка. Кульмінацією вилазки на 

природу був смачний обід з різноманітними смаколиками. 

За бесідами та спогадами час промайнув дуже швидко. З чудовим настроєм, радісні 

й трошки стомлені від чистого повітря поверталися з відпочинку додому. 

 

Галина Соловйова,  

волонтер проекту  

 «Підвищення рівня соціальної захищеності, адаптації та рівності 

можливостей колишніх жертв націонал-соціалізму шляхом надання їм 

кваліфікованої підтримки та допомоги в побуті, залучення до активної 

громадської діяльності» 

Луцька міська громадська ветеранська організація  Cпілка в’язнів-жертв 

нацизму 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016994417023 

https://plus.google.com/u/0/communities/115936255237065041833  

 

lazaryk@i.ua 

 
 

ВИЇЗД НА ПРИРОДУ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016994417023
https://plus.google.com/u/0/communities/115936255237065041833
mailto:lazaryk@i.ua
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13 червня 2017 р. в приміщенні актової 

зали школи № 20 відбувся літературно-

музичний конкурс членів цільової групи 

проекту ,,Підтримка колишніх в'язнів-жертв нацизму та стимулювання їх до 

активного і творчого життя". Звучали мелодійні українські пісні у виконанні 

ансамблю ,,Джерело" за участю колишніх в'язнів та волонтерів.  

 

На фото: учасники 

конкурсу виконують українські 

пісні 

 

Пісні відлунням пройшли 

через серця присутніх, 

наповнюючи гордістю та любов'ю 

до рідної України. Гумористичні 

твори у виконанні В. І. Савчук, 

наповнили присутніх чудовим 

настроєм. А колишній малолітній 

в'язень Є. М. Меланіна своїми 

власними віршованими творами повернула учасників в спогади про зранене війною 

дитинство. Романси у виконанні Г. І. Ігнашкіної та Л. С. Матущак нагадали 

ветеранам про їхню далеку юність... 
 

Любов Суняєва, 

голова Київського відділення УСВЖН,   

керівник проекту  

«Підтримка колишніх в’язнів - жертв 

нацизму та стимулювання їх до 

активного і творчого життя» 

 
  

  У рамках програми «Місце зустрічі – 

ДІАЛОГ в Україні», що втілюється за підтримки 

німецького фонду «Пам'ять, відповідальність, 

майбутнє», члени міського відділення 

Української спілки в’язнів - жертв нацизму та молодь і педагоги СЗШ № 19 

здійснили незабутню подорож до села Нікольське-на-Дніпрі на Дніпропетровщині. 

Маршрут нашої екскурсії почався від залишків польської фортеці Кодак, яка 

знаходиться в мальовничому місці на березі Дніпра поблизу селища Старі Кодаки 

на півдні міста Дніпра. 

Екскурсанти ознайомилися з родзинкою нашого регіону – Дніпровими порогами. 

Після побудови у 1932 році Дніпрогесу їх затоплено водами Дніпровського 

водосховища. Увага учасників подорожі була зосереджена на найстрашнішому в 

давнину порозі на Дніпрі - «Ненаситець», який знаходиться на глибині 14 метрів. 

 

 

ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИЙ 

КОНКУРС 

МАНДРІВКИ РІДНИМ 

КРАЄМ 
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     Наступним місцем відвідування 

став Нікольський кромлех, відомий 

як «Храм семи врат». Першим його 

описав наш земляк, відомий історик 

Дмитро Яворницький: «…То 

мегалітичний пам’ятник 

надзвичайної рідкості…».  

     У наш маршрут вписалася садиба 

і сад Світлани Кульбашної, 

зареєстрована в Спілці сприяння 

зеленому туризму в Україні. 

Прослухали історію створення саду, 

пройшли по маршруту, зупиняючись 

біля квітників, малих архітектурних 

форм, скульптур та інших чарівних 

куточків. Ми, вчителі СЗШ № 19, 

вдячні долі за можливість брати 

участь у роботі проекту 

«Пам’ятаємо минуле – перемагаємо 

сьогодні». Спілкування з 

учасниками проекту, набуті знання 

будуть корисні у педагогічній 

практиці, вихованні юних патріотів 

нашої держави. 

 

 

 

Валерія Дзюбенко, вчитель історії СЗШ №19,  

м. Кам’янське 

міське відділення УСВЖН, 

Дніпропетровська область 

victoriya.peterimova@gmail.com  

 

Проект «Пам’ятаємо минуле – перемагаємо сьогодні» 

 

 

15 червня 2017 року виповнилось 115 років 

з дня народження української письменниці, 

поетеси, перекладача Наталії Андріївни 

Лівицької-Холодної (1902-2005). Цій даті був присвячений творчий вечір «Сім 

літер, що палають в слові Україна», який відбувся в Черкаському обласному 

краєзнавчому музеї. Учасниками творчого вечора стали волонтери відділення ВБО 

«Турбота про літніх в Україні» в місті Черкаси, які виконують проект за програмою 

«Місце зустрічі – Діалог» за підтримки Німецького федерального фонду EVZ. Про 

життєвий і творчий шлях нашої землячки розповіла старший науковий співробітник 

музею Марина Бугеря. 

ВІДРОДЖУЄМО ПОЕТИЧНІ 

ІМЕНА 

mailto:victoriya.peterimova@gmail.com
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Присутні дізнались, що Наталя Лівицька народилася 15 червня 1902 р. біля 

Гельмязева Золотоніського району на Черкащині. Вона навчалась у Золотоніській та 

інших гімназіях України. Більшу частину 

свого майже 103-річного життя Лівицька 

прожила в еміграції. Батько поетеси 

Андрій Лівицький (1879-1954) – відомий 

український громадський та політичний 

діяч УНР. Наталя разом з сім’єю під час 

національно-визвольних подій 1917-1922 

років опинилася в еміграції, зокрема, в 

Чехії, Польщі. Середню освіту поетеса 

здобула в Подєбрадах, після чого 

закінчила Карлів університет у Празі. 

Після Другої світової війни 

Лівицька-Холодна мешкала в таборах для 

переміщених осіб. У 1950 р. вона 

переїздить до США й проживає поблизу 

Нью-Йорка. Талановита літераторка стає членом управи Союзу українок Америки, 

перекладає твори Ш. Бодлера, П. Валері, Піранделло. Померла поетеса в 2005 р. на 

103-у році життя в Канаді. 

         На зустрічі прозвучала жіноча інтимна лірика, патріотичні вірші, написані 

далеко від батьківщини, але з думкою про Україну. Поетичні твори зі збірок 

«Вогонь і попіл» (1934), «Сім літер» (1937) «Поезії старі і нові» (1986) виконували 

волонтери нашого відділення: Віра Григорівна Лободюк, Світлана Борисівна 

Пушкаренко, Ганна Миколаївна Кухарчик, Катерина Григорівна Бобровник, 

Надія Степанівна Головченко, Марія Пилипівна Темченко, Валентина 

Миколаївна Ковтун та восьмирічна Поліна Гайдук. З вуст волонтерів учасники 

зустрічі почули також чудові пісні - "Троянди на пероні" та "Україна є". Після 

останньої прозвучало патріотичне гасло "Слава Україні!". 

        Наталія Лівицька-Холодна – поетеса камерного амплуа, музика її поезії широко 

відома представникам української діаспори, закордонному читачеві, але мало знана 

в Україні. Поезія Лівицької-Холодної заслуговує на увагу на її батьківщині. 

Приємно зазначити, що до поширення знань про відому в світі землячку долучились 

не тільки науковці музею, а й старше покоління нашого міста. Багато хто відкрив 

для себе нове ім’я в літературі. Це було справжнє свято ліричної та патріотичної 

поезії. 

Тетяна Бугеря, cherkassy-tlu@i.ua  

виконавчий директор відділення ВБО  

«Турбота про літніх в Україні» в Черкасах 
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У літніх людей селища Тростянця в черговий раз 

з’явилась нагода духовно збагатитись і змістовно 

відпочити. Це стало можливим завдяки постійно 

діючому центру соціальної активності людей похилого віку, котрий уже протягом 

двох років функціонує при територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тростянецького району за фінансової підтримки Фонду 

EVZ «Пам’ять, відповідальність, майбутнє». Більше 40 людей похилого віку разом з 

молоддю, котра небайдужа до проблем старшого покоління й завжди рада прийти 

на допомогу, побували в червні, в день свята ікони Божої Матері, в Гранівському 

чоловічому монастирі, розташованому в Гайсинському районі - в Слободі 

Тишківській. Вони відвідали також Державний музей бубнівської кераміки. 

Волонтерами в цій поїздці виявили бажання бути священник Володимир 

Шарапанівський, перший заступник голови Тростянецької РДА Таїсія Науменко з 

сином – віруючим І.В. Науменко та іншими волонтерами. 

Поїздка відбулась 

в день релігійного свята. 

Літні люди з молоддю 

відвідали храм 

заснований в 1650 році, 

взяли участь в урочистій 

службі, познайомились з 

майже 400-річною 

історією існування 

святині, привезли 

гостинці монахам з 

Тростянецького краю, 

помилувались 

архітектурою храму, 

іконорозписом зовнішніх 

стін, котрий в сучасному світі зустрічається дуже рідко. 

Після відвідування Гранівського монастиря завітали до музею бубнівської 

кераміки. Завідуюча, заслужений майстер народної творчості України Валентина 

Іванівна Шпак провела екскурсію. А учасники подорожі подарували музею на 

згадку від центру соціальної активності селища картину, власноручно вишиту 

бісером Ольгою Олійник - однією з відвідувачок центру. Вони також залишили 

теплі записи в книзі відгуків музею. 

Екскурсії закінчились, а центр соціальної активності продовжує своє 

існування. Адже він уже вкотре продемонстрував свою дієвість і потрібність. 

 

ДУХОВНО І 

ЗМІСТОВНО 
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Лідія Бондар, zentr2008@ukr.net 

 директор територіального центру смт. 

Тростянець на Вінниччині, 

керівник проекту  

«Підвищення рівня якості життя людей похилого віку шляхом 

включення до активної взаємодії з молоддю» 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                         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: 

ГО Жіночий центр «Надія» 

Адреса: вул. Бориса Гмирі, 5, к. 33 

м. Київ, 02140 
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