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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

ЛИПЕНЬ 2017 РІК 
 

 

Хочу  розповісти про  цікаву  подію. У керівника 

Хмельницького міського територіального центру 

Ірини Ковальчук  виникла ідея організувати показ  

мод ексклюзивного 

авторського одягу  «Стиль і 

вік» і в  якості моделей  

запросити городянок 60+. 

Звернулись до  волонтерів 

«Турботи про літніх в 

Україні» в місті 

Хмельницькому  і  втрапили 

в десятку.  Так, це  вони-

активні, ініціативні  красуні 

60+. Волонтери з 

задоволенням  прийняли  

пропозицію,  вона  припала  

їм  до  душі  і  разом  з  

приємними  емоціями  

робила  корисну  справу - 

пропагувала  активний 

спосіб  життя  на  пенсії. 

Серед  моделей більша  

половина-це  учасники  

проекту «Створення 

ресурсних центрів для 

осіб,що доглядають 

старечих мало мобільних 

людей,які постраждали від 

нацистських 

переслідувань». Мені  

важко  описати словами  цю  

феєрію, світлини  краще  

розкажуть.  Зауважу, що  все  відбувалося як  на справжньому  показі: блок 

«Національне  вбрання», блок « Діловий стиль», блок «Вечірня сукня»  та  

вінець  колекції - королівська сукня. Цікаво  було  спостерігати  за  емоціями 

мера міста Хмельницького Олександра Симчишина: подив,щире 

захоплення,підтримка та симпатія, розгубленість…шквал емоцій.  

Стиль і вік 
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Після  показу  група підтримки  сервірує  стіл і  чекає  своїх  героїнь. 

. 

Проект «Створення ресурсних центрів для осіб,що доглядають старечих мало 

мобільних людей,які постраждали від нацистських переслідувань». 

Керівник проекту Ала Соловей. 
 

 

 

 

 

Джерело оптимізму для учасників проекту-жити в 

гармонії зі своїм віком, радіти кожному 

прожитому  дню, навчитися сприймати життя, як 

безцінний подарунок  долі. І виявиться , що насправді ще багато хорошого 

попереду. 

Під таким девізом 

пройшло засідання 

клубу «Гарячі 

серця», де віншували 

з 80-річчям 

Щолокову Тамару 

Дмитрівну- людину 

складної долі,яка в 

свій час очолювала 

Волинське обласне 

відділення 

української 

Спілкив’язнів-жертв 

нацизму. Вітали 

ювілярку начальник 

відділу зв’язків з 

громадськістю 

Луцької міської ради 

Олена Макарова, 

керівник програми 

«Культура і 

духовність»  Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки 

разом» Дмитро 

Зінько та члени 

обласної та міської 

Спілки в’язнів-жертв 

нацизму. 

Шестирічної  

дівчинкою разом 

зцілою родиною була 

Мої роки-моє 

багатство 
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вивезена в концтабір «Алітус» (Литва),де в’язні перебували в страшних умовах-

опухали і вмирали від голоду,підкошували важкі хвороби,загризали воші, а в 

діток з блакитними оченятами брали  кров. Згодом концтабір  «Штрафстоф» в 

Австрії. До звільнення в червні 1945 року жили і працювалина державному 

сільськогосподарському підприємстві «ГофГаматх» в районі  Містельбах. 

Умови  життя і праці були нестерпними. 

  Вийшла заміж за військового. З1974року проживає в Луцьку. До виходу на 

пенсію працювала  в облуправлінні статистики ведучим економістом. 

   За сумлінну роботу не раз отримувала подяки і грамоти 

Я не буду журитися, плакати, 

Все було в моєму житті. 

Золотим падолистом спалахують, 

Всі стежки і дороги круті. 

Такими спогадами поділилась ювілярка. 

Проек «Підвищення рівня соціальної захищеності, адаптації та рівності 

можливостей людей похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму шляхом 

надання їм кваліфікованої підтримки та допомоги в побуті, залучення до 

активної громадської діяльності».  

Валентина Лазарук- керівник проекту, голова правління ЛМГВО „Спілка 

в’язнів – жертв нацизму” м.Луцьк 

https://www.facebook.com/ 

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

ел. адреса lazaryk@i.ua 

 

 

. 

 

 

 

 

Липень залишиться у памяті учасників програми 

"Місце зустрічі - діалог" зустрічами з цікавими 

людьми, новими враженнями та новими навиками, якими вдалося оволодіти. 

Займаємось 

зарядкою і 

створюємо 

красу 

 
 

https://www.facebook.com/
mailto:lazaryk@i.ua
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Щотижня збиралися "ІТ-бабусі" на привітному танцмайданчику "Вогні маяка" у 

Парку Шевченка, де 

для нас спеціально 

виділили затишний 

обладнаний павільйон 

у затінку - адже у 

серпні була спека.  

Заняття починались із 

зарядки, яку 

проводила волонтерка 

Олена Смагіна. Мета 

цих простих вправ -  

звернути увагу на те, 

як людина старшого 

віку рухається, поводиться, наскільки усвідомлює своє тіло. На багатьох із 

учасників проекту чекали цікаві відкриття! 

- Виявляється, 

усвідомлення свого 

тіла, намагання ходити 

рівно, не горблячись, 

дає відчуття того, що 

ми стаємо 

молодшими, 

стрункішими, 

активнішими, - 

розповідає учасниця 

проекту Іраїда 

Мойсеєнко. 

Після зарядки - 

заняття з прикладної 

творчості, на яких 

учасниці проекту діляться своїми навиками створення цікавих  виробів із 

клаптиків тканини та ниток. Лера Гугля навчає подруг, як робити ангелів із 

мережива, Жанна Дубчак зацікавила усіх технологією виготовлення ляльки-

зерновушки, Лада Бондарєва  просто на занятті кроїть фартушки для кухні та 

підбирає до них оздоблення. Ось так проводять спільно час влітку "ІТ-бабусі", 

збираючись разом, навчаючи одна одну створювати рукотворну красу! 

Ольга ФІЛІППОВА, 

координатор програми "Місце зустрічі - діалог", м.Одеса, ГО "ВСАД "ІТ-

бабусі" 

it.babushki@gmail.com 
 

 

 

 

 



5 

В рамках програми «Місце зустрічі: діалог в 

Україні» та за підтримки німецького фону 

«Пам’ять, відповідальність, майбутнє» міській 

бібліотеці 

відбулась зустріч, 

на якій було 

презентовано 

книгу «Бути 

людиною». Тут 

зібралися 

представники 

міськоговідділення 

в’язнів- жертв 

нацизму, міської 

ради 

ветеранів,краєзнав

чого клубута 

вихованці учбових 

закладів міста. 

Представник 

німецького фонду «Пам`ять, відповідальність, майбутнє.» Леся 

Харченкорозповіла про історію написання унікальної збірки , де зібрано 60 

історій  з життя людей , які пережили другу світову війну. 

     Присутні з  інтересом розглядали книгу, зачитували історії прояву фактів 

людяності, взаємовиручки, підтримки у тяжкі хвилини життя того часу. 

Учасників зустрічі вразила розповідь Ніни Дробахіної, яка три роки була у 

концтаборі.   

Присутніх не 

оставили 

байдужими відео 

спогади авторів 

збірки, зачитані 

уривки з книги. 

Людмила 

Тєсьолкіна, голова 

міської ради 

ветеранів та 

НінаЦиганок,  

історик,   автор 

книги « Війна 

очима дітей війни» 

зосередили увагу 

на тому що, не зважаючи на жахи війни збірка сповнює читача надією на краще, 

нагадує про те що у світі чи мало добра та любові. 

Під час зустрічі молоді люди дізналися про історію свого міста та країни через 

Зустріч  

поколінь 
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особисті історії свідків того часу,   мали можливість пізнати  новий для них 

досвід  відношення до життя. Люди похилого віку мали можливість почерпнути 

енергію та сучасний настрій молодих людей. 

 

       

 Анна Щербина, вчитель СОШ№19, м.Кам’янське. 

 Проект «Пам’ятаємо минуле – перемагаємо сьогодні» м. Кам’янське, керівник 

проекту Вікторія Петерімова 

 0-67294-95-21 victoriya.peterimova@gmail.com 
 

 

 

 

 

А чи задумувались ви, які 

технології використовує 

ваша організація у роботі з 

цільовимигрупами?! 

Одними з базових 

успішних технологій, 

якізастосовуємо ми в 

нашій роботі з жертвами націонал - соціалізму є ведення випадку та 

мультидисциплінарний підхід. Так, 18 липня 2017 року волонтери  Полтавської 

обласної молодіжної громадської організації «Твій Світ» спільно з 

працівниками територіального центру  соціального обслуговування ( надання 

послуг) Лубенської РДА відвідали немобільних та маломобільних ветеранів-

інвалідів в селі Хорошки Лубенського району. Не оминули увагою і Мимоход 

Надію Гаврилівну, якій передали інвалідний візок. Перед цим волонтери його 

полагодили та відремонтували.  Тож, Надія Гаврилівна отримала можливість не 

тільки пересуватись по своєму помешканню, а і частіше перебувати на свіжому 

повітрі, просто дивитися у вікно на краплі літнього дощу та бути більш 

мобільною завдяки злагодженій роботі фахівців і волонтерів нашої організації, 

які планували випадок, працювали з документами, виявляли у рідних потреби 

та складали план роботи, звертались до благодійників. Окрема подяка за 

полагодження та доставку візка для бабусі Вячеславу Маслюку, який вже не 

перший рік є волонтером проекту  та Павлу Кузьменку, який навчається в Чехії, 

а цього літа проходив практику в нашій організації. Успішно спрацювала і 

мультидисциплінарна команда у складі фахівців територіального центру 

соціального обслуговування,  соціального робітника та волонтерів проекту. До 

роботи команди долучився і  голова Хорошківської сільської ради Бровко 

Микола Олександрович. Така злагоджена співпраця допомогла у спілкуванні з 

підопічними та їх родичами. Членам команди вдалося оперативно з’ясувати 

потреби сімей, серед яких родини  остарбайтерів і колишніх жертв тоталітарних 

режимів.    

В Лубенському районі успішно 

використовують 

мультидисциплінарний підхід у 

відвідуванні немобільних жертв 

нацизму  
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Під час зустрічей з 

підопічними 

волонтери 

розповідали про 

роботу своєї 

організації та 

відповідали на  

запитання 

пенсіонерів. Цього 

разу також відвідали 

Олефіренко Марію 

Іванівну, 1929року 

народження, Куліш 

Ганну Василівну, 

1925 року 

народження,  Шквирю Жанну Григорівну та Сурело Тетяну Григорівну. 

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» в рамках програми фонду «Місце 

зустрічі: Діалог». 

 

Проект 

«Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для 

мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал- 

соціалізму». 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ»м. Лубни  

tviisvit@gmail.com  

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

 

 

 

 

 

Дяуючи  ВБО «Турбота про літніх», яка в 

співпраці з нашою ГО «МФ  Взаєморозуміння 

і толерантність» виконує  програму Німецького Федерального Фонду «Діалог: 

місце зустрічі» відбулась ця чудова зустріч, яка з’єднала Захід і Схід нашої країни. 

Об’єднання сталося в чудовому містечку  в самому західному куточку України. 

Волонтери м. Запоріжжя (зі сходу України) в рамках робочого плану проекту 

відвідали  м. Чернівці (захід України). З першого кроку ми закохались в цей 

дивовижний край – Буковину, в його старовинну архітектуру (Університет, 

Філармонія, театр, дім- Корабль та інше), в чудову природу – на  Івана Купала 

святкували на річці Прут. Також нам пощастило відвідати,  разом з активними 

чернівецькими волонтерами, знаменитий Петриківській ярмарок, дійство 

З’єднання  Сходу і 

Заходу.  
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зачаровує  своєю колоритною культурою: танці всіх національностей, українські 

пісні, виставки вишиванок... і це далеко не весь перелік народного гуляння, що 

заполонило все містечко. Ми не тільки приймали участь у культурних заходах, але 

і плідно попрацювали з волонтерами м. Чернівці в плані обміну досвідом. 

Керівник проекту Ольга Дмитрівна Клевчук  познайомила з активними 

волонтерами проекту, які в свою чергу розповіли про те, як проводяться  

відвідування немобільних членів цільової групи та плани заходів на наступний 

квартал. Продемонстрували нам, а ми, навіть, самі  позаймались на тренажерах в 

групі «Здоров’я » і відразу відчули їх позитивну дію на стан свого здоров’я. Ми 

вважаємо, що таке спілкування зближує, об’єднує і покращує волонтерську 

роботу в обох регіонах. 

  
Назва проекту: "Покращення якості життя 

представників цільової   групи, розширення їх 

життєвого простору, подолання суспільної      

ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю».  

м. Запоріжжя 

                             Волонтер проекту Саакян В.А., ел. адреса  tolerant_zp@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

Лето – пора отдыха, отпуска и путешествий.  

К сожалению это не для всех привычная 

аксиома. Но для участников социального проекта, который проходит в 

районном совете ветеранов при финансировании немецким благотворительным 

фондом «Память. Ответственность. Будущее», EVZ это поистине приятная 

действительность. 

 

На горе Тарасовой 

ветераны. 

 

 
 

mailto:tolerant_zp@ukr.net
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Жарким июльским днем команда из 25 человек выехала в Канев, чтобы пройти 

по маршруту памяти Тараса Шевченко. В группе были непосредственно 

участники проекта, так называемая целевая группа и волонтеры, которые уже 

почти год помогают совершать добрые дела для нуждающихся. 

В самом начале пути всех страшил подъем на Тарасову гору, это 362 ступеньки. 

Многие и не собирались подниматься, соглашаясь довольствоваться тем, что 

побывают у подножия. Но нам повезло. Автобус подвез нас на самую вершину.  

Мы побывали в скромной Тарасовой светлице, с любовью сохраняемой 

музейщиками, прошлись по парку, поклонились памятнику великого Кобзаря и 

были буквально сражены прекрасным и величавым видом Днепра.  

В памяти до сих пор как на старой пластинке крутятся слова песни 

«Стоїть гора високая, 

А під горою гай. 

Зелений гай густесенький, 

Неначе справжній рай. 

 

А в тім гаю тече річка. 

Що скло, вода блистить. 

Долиною широкою 

Бог зна куда бежить.» 

Остаток дня вся наша дружная команда провела на берегу Днепра. Удачное 

место нам помог найти водитель автобуса Василий, спасибо ему за это.  

«Всю жизнь живу в Корсунь-Шевченковском районе, а здесь побывал впервые,- 

задумчиво сказал Владимир Пиль, участник поездки. - Надо бы внуков 

свозить». 

Хочу еще раз подчеркнуть, что многие интересные события для людей глубоко 

«элегантного» возраста происходят у нас благодаря Фонду. Так пусть эта 

программа и новые проекты вдохновляют людей, вселяют в них оптимизм и 

жажду к жизни, дарят здоровье и хорошее настроение. 

                                                                                                            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 
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область  

 

 

 

 

Чи були ви на овіяних романтикою 

Єлисейських полях? Чи прогулювались в тиші 

алей Англійського парку? Чи завмирало заворожене серце ваше на острові 

Кохання або коли потрапляли до скельної химері  долини Гігантів? 

Цю красу творіння ХVIII-XIX століття ми побачили на яву. Це дійсно 

поема з каменю, води, рослин, архітектури. 

Досить дістатися Умані, що на Черкащині, то, як у пісні співається, «вся 

краса моя чудова» - вся казкова принада неперевершеного Софіївського парку – 

буде у вас «на виду». Це перлина України! На 150 гектарах його території 

відкриваються згадані вже чудеса і ще багато-багато інших пам’яток. Цей храм 

природи уже 200 років приваблює до себе численних туристів з усіх куточків 

планети і нашої країни. 

 Пощастило відвідати одне із 7 чудес України і нам, учасникм проекту ГО 

«Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», що працює в 

м.Чернівці по Програмі підтримки німецького федерального Фонду «Пам'ять, 

відповідальність і майбутнє» «Місце зустрічі – діалог». Ми познайомилася з 

історією створення парку. Дізналися, що його було створено інженером 

Людвігом Метцелем, із примхи грекині Софії Вітт – нареченої, а потім дружини 

магната графа Потоцького. 

Яка краса оточувала нас! Ми бачили грот Венери, Крітський лабіринт, 

Білий місток, долину Гігантів, камінь «Ведмідь», верхній став і острів Кохання, 

альтанку на Тарпейській скелі. Навіть пропливли човном по Мертвому озеру й 

без перешкод подолали підземну річку Стікс. І все це завдяки екскурсії, яку 

провела Задорожна О.П.. Її висока ерудиція, інтелектуальність, тактовність та 

глибокі знання історичного матеріалу справили на нашу групу велике враження 

і залишило приємний спогад про це унікальне місце нашої країни. Група мала 

нагоду поспілкуватись з директором Національного дендрологічного парку 

«Софіївка», членом-кореспондентом НАН України, доктором біологічних наук, 

професором Косенко І.С. 

Такі заходи, поїздки, яких чимало проводиться в рамках реалізації 

проекту, залишають в душах людей похилого віку  незабутні спогади.  

 

На  гостини до 

«Софіївки» 
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Екскурсію проводить екскурсовод Задорожна О.П. 

 
Зустріч з директором Національного дендрологічного парку «Софіївка» 

Косенко І.С. 

Учасник проекту «Покращення  

якості життя представників цільової групи,  

розширення їх життєвого простору,  

подолання соціальної ізольованості, створення умов  

для діалогу з молоддю»  м. Чернівці,Поліщук Л.В. 

 

 

 

 

  Наперекір спекотним дням липень приніс 

членам проекту «Спілкування без меж: 

допомога молодими волонтерами жертвам націонал-соціалізму на 

Дніпропетровщині» масу приємних заходів і зустрічей. 7-го  липня виповнилось 

95 років з дня народження Таїсії Миколаївни Тонконог,  члена керівної трійки 

антифашистського комітету опору в таборах м.Лейпціг  в 1942-1944 роках. 

Вона народилась в м.Павлоград Дніпропетровської області, працювала 

вчителькою німецької мови в Новомосковську, звідки й погнали її з сестрою по 

Спекотний липень 

в Новомосковську 
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етапу фашисти. В м.Лейпціг на вулиці М.Румянцева біля музею робітничого 

руху стоїть пам’ятна стела, на якій викарбувані імена керівної трійки: це 

Микола Румянцев, Борис Лосінський, Таїсія Тонконог. В м.Новомосковську її 

іменем названа вулиця, її ім’я носить школа №12, де на школі відкрита 

меморіальна дошка цій легендарній жінці. Тихою річкою ллється розповідь про 

неї, про її життя, коротке, але яскраве, яке обірвалося в концтаборі Освенцім. 

Присутня на заході активна група проекту тамує сльози, адже багато хто з них 

лише дивом уникнув цієї гіркої долі. 19 липня в клубі спілкування  «Допоможи 

собі сам» проводився захід «День здоров’я». Організаторами цього заходу були 

Коваленко Л.І., голова Новомосковського відділення УСВЖН, та Карноза 

Євдокія Сергіївна, член ради відділення по спортивно-масовій роботі.  З  09.00 

год.  ранку до 14.00 год. проводилось це незвичайне свято: обговорювали вид 

гімнастичних вправ зі спецброшури «ТПУ» - «Рухатись, радіти, жити», провели 

загальну розминку зі спеціальними спортивними предметами, потім побували 

на тренажерах спортивного майданчика територіального центру, на пляжі 

р.Самара пограли у м’яча, позмагались в спеціальних вправах для рук, 

отримали конкурсні призи та заохочувальні призи. Кращими спортсменами 

стали волонтери Сарман Л.Д., Усенко О.О., та 87-и літня Чеботарьова Ольга 

Максимівна. 26-го липня на абонементі центральної міської бібліотеки відбувся 

вечір духовного єднання: «Духовність – храм душі людської» (до Дня хрещення 

Київської Русі). Метою цієї зустрічі було ознайомити присутніх з історією 

прийняття християнства на Русі. Присутніми були члени клубу «Роксолана», 

члени Новомосковського відділення УСВЖН,  відвідувачі бібліотеки.Цікавість 

визвала книжкова виставка «Шляхи християнства на Русі». Науковий 

співробітник міського історико-краєзнавчого  музею ім. Калнишевського 

Гаврюшина Лариса Володимирівна провела бесіду «Хрещення Київської Русі – 

перша сходинка до духовності», розповіла про історію прийняття християнства 

на Русі. Продовжили тему заходу Коваленко Людмила Іванівна, Шеремет 

Катерина Василівна. Волкова Лариса Іванівна розповіла, що в бібліотеці 

нещодавно з’явилася книга про першу християнку України – Русі  - княгиню 

Ольгу і порекомендувала її прочитати. Косяченко Тамара Іванівна прочитала 

вірші на вказану тему. А на екрані телевізора показувався фільм «Як була 

хрещена Русь».  Огляд літератури на дану тематику провели провідні 

бібліотекарі Коряк Тетяна Олексіївна та Уханова Ірина Михайлівна. 

          Отаким урожайним на заходи видався спекотний липень. Заходи 

проводились в рамках програми «Місце зустрічі: Діалог», за фінансової 

підтримки німецького федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і 

майбутнє» /EVZ/. 
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                                                                                         Проект «Спілкування без 

меж…» 

                                                                                           м.Новомосковськ 

                                                                                           партнер проекту: 

Коваленко Л.І. 

    

 

 

 

 

26 июля 2017 года в рамках программы 

«Место встречи-диалог» при поддержке 

Немецкого Федерального Фонда EVZ состоялось замечательное мероприятие- 

КВН «Радуга Жизни». Целью проведения этого мероприятия  было обеспечить 

участие людей, пострадавщих от национал-социализма в  в общественной и  

культурной жизни общества,улучшить их психо-эмоциональное состояние. 

Ведущая клуба весёлых и находчивых,  малолетний узник  Шевченко Алла 

Васильевна предложила участникам команд(«Старушки-веселушки» – г. 

Покров, «Задорная сельчанка» –с.Алексанровка,Рудник) поучаствовать в пяти 

конкурсах: приветствие «Цветное знакомство», разминка «Разноцветная 

викторина», «Угадай мелодию», конкурс «Радужные танцы» ,конкурс 

капитанов, 

сервировка стола « 

Яркая полянка». В 

каждой команде 

были молодые 

участники-

волонтеры из 

ОПТУ. В пылу 

конкурсов  

разница в возрасте 

потеряла свое 

значение-все были 

настроены на 

КВН «Радуга Жизни» 

в г.Покров. 
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результат . Каждая команда была хороша по своему, выступления колоритными 

и потрясающе артистичными.  Люди преклонного возраста танцевали от души, 

с присущей только им, молодым задором. Участники, порой, забывали, что 

перед ними простые люди, а не профессиональные актёры.В заключительном 

слове жюри, в составе которого были советник городского Головы  Линская 

Василина Трофимовна,   заместитель председателя Совета Ветеранов  

Белышева Лидия Ивановна , отметили креативность пожилых  и молодых 

людей, их активное сотрудничество, результатом которых стало прекрасное 

мероприятие. Подсчитав баллы, они объявили победителей и вручили призы- 

изделия, изготовленные бывшими узниками  своими руками на занятиях клуба 

«Умелые ручки». Уверена,что с помощью  КВН «Радуга Жизни» в жизни 

участников мероприятия  добавилось ярких и радостных красок , ведь 

говорят,что каждая минута искреннего смеха продлевает жизнь! 

                                                Улучшение качества жизни пожилых жителей 

м.Покров и поселков 

                                                 Александровка, Горняк, пострадавших от 

национал-социализма » 

                                                                                                                       

соцработник Людецай Е.Н. 

                                                                                                                                                        

ogbo-viktoria@i.ua 
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Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 

(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

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

 

 

 

Виконавець випуску: 

ПМБО « Вікторія » 

Адреса: Дніпропетровська обл., 

м. Покров, вул. Героїв України , буд. 13. 

53300 

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

