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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2017 РІК 
 

Осінь… ЇЇ різнокольорові барви чарують усіх. 

Саме в цю пору року відкривають свої двері 

школи, вузи ля тих, хто хоче вчитись, 

мандрувати по Країні Знань. А всіх вчителів, 

освітян  вітають із Днем вчителя… 

        В Чернівцях вже майже рік успішно працює соціальний проект 

«Покращення  якості життя членів цільової групи, розширення їх життєвого 

простору,  подолання суспільної ізольованості, створення умов для діалогу з 

молоддю». Керівник проекту – Клевчук О.Д. 

          Партнерською організацією проекту є громадська організація «Центр 

культури, творчості та дозвілля  вчителів». Керівник – Рузинська О.П.  Саме 

тому  учасниками проекту є чимало вчителів. 

          Напередодні Дня  вчителя      з’явилось бажання  відзначити це свято і 

провести круглий стіл на тему: «Моя вчительська доля».  

Так виникла бесіда про нелегку, але разом з тим дуже цікаву професію вчителя. 

Для  одних вона була сенсом всього  життя, інші поєднували  вчительську  

працю  з іншими роботами. Майже п’ятидесятирічний педагогічний стаж  

мають  Коберник Г.В., Поліщук Л.В., Кровякова С.К.,  Караванович О.М., 

Бабенко З.Я. 

Кожний з 

хвилюванням 

перегортав 

сторінки свого 

минулого, 

зворушливо 

розповідав про 

незабутні дні 

шкільного 

життя в тій чи 

інщій школі 

міста, села, 

згадував своїх 

учнів і ті 

молоді роки, коли горіли серце і дуща і всі сили віддавались вихованню 

молодого підростаючого покоління. Своїми спогадами поділились Побережна 

Т.В., яка працювала викладачем в залізничному технікумі м. Чернівці, 

Артемова Є.Л., вихователь дошкільної установи, Бужан Н.Ф., вчитель в школі-

інтернаті., Обдуленко В.О., який розпочав свою трудову діяльність вчителем 

Круглий стіл: «Моя  

вчительська доля» 
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музики та співів ЗОШ №3.  

 Були підготовлені і номери художньої самодіяльності. Учасники проекту 

декламували вірші, виконували пісні. З музичним привітанням прийшли 

студенти Чернівецького училища мистецтв ім.. С. Воробкевича Гриневич І. та  

Чекурняк А. , які на гітарах виконали іспанські мелодії. Їх керівник викладач – 

методист Максимюк Г.К. на балалайці та гітарі виконав  романс на сл.. М. 

Ємінеску в перекладі поетеси Г. Тарасюк та інші мелодії. 

 В кінці програми була цікава театралізація у виконанні учасників проекту 

ветеранів - вчителів. Всім було цікаво подивитись пародійну моно- виставу  «В 

гостях у Нептуна» у виконанні Кровякової С.К. та уривок з оперети К. Стеценка 

«Сватання на Гончарівці» у виконанні Людмили Поліщук та Петра Вольського 

учасників проекту та учасників народного театру оперети ГО «ЦКТДВ». Цей 

захід справив на всіх хвилюючі враження та викликав позитивні емоції. 

 

Кровякова С.К., учасниця проекту.  

«Покращення  якості життя членів цільової групи, 

розширення їх життєвого простору,  подолання суспільної 

ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю» 

 
У Кам’янському відбулася виставка гуртку 

за інтересами «Огородник-садовод» міського 

відділення Української спілки в’язнів – 

жертв 

нацизм

у. 

 Чого тут тільки не було: величезні  

гарбузи, гігантська капуста, морква у 

формі руки, картопля-качечка, 

наповнені сонцем грона винограду і 

навіть справжні  горіхи ліщина і ще 

багато різного. Все це виростили 

учасники гуртку за інтересами 

«Огородник-садовод» Кам’янського 

міського відділення Української 

спілки в’язнів – жертв нацизму. 

Виставка експонатів відбулася в 

рамках програми «Місце зустрічі – 

діалог» за підтримки німецького 

фонду «Пам’ять, відповідальність, 

майбутнє» в офісі організації. 

Організатори та учасники виставки, 

члени гуртку, зокрема: Алевтина Шевченко,  Ніна Дробахіна, Тамара Русін, 

Надія Мельник,  Ірина Бухтієнко радо ділилися з присутніми особистими  

секретами з вирощування та догляду за культурами та квітами , а Тамара 

Котляр приготувала з вирощених овочей дуже смачну ікру. На все це можна 

Своїми руками – на 

радість людям 
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було не тільки дивитися, а і скуштувати.  Що доставило присутнім масу 

задоволення.  Старання учасників виставки  були оцінені – кожен отримав у  

подарунок  кущ барбарису. 

 

                      Вікторія Петерімова, керівник проекту  

«Пам’ятаємо  минуле –  перемагаємо сьогодні», 

                                            м. Кам’янське, 0-67-295-95-21, 

                                        victoriya.peterimova@gmail.com  

 

 

З 1 вересня 2017 року ГО «Осинівська» 

вперше почала працювати за програмою 

«Місце зустрічі – діалог». 

Ми хочемо на території 

Новопсковського району Луганської області привернути увагу до потреб 

колишніх в’язнів концтаборів та тих, хто втратив батьків під час окупації і т.п. 

через організацію спілкування між різними поколіннями, виявлення та надання 

їм посильної допомоги вдома силами волонтерів, в тому числі з залученням 

влади. Запланували провести тематичні зустрічі з цільовою групою як в с. 

Осинове, так і з виїздом в 5 населених пунктів Новопсковського району, 1 

екскурсію до музею, 

започаткували роботу 

гуртка та відвідуємо 

цю групу людей 

вдома. 

У серпні поточного 

року ГО «Осинівська» 

з активом 

ветеранських 

організацій с. 

Осинове було 

проведено ряд 

зустрічей, де обговорили проблемні питання цільової групи, уточнили списки 

проживаючих та переговори з молодими пенсіонерами стосовно їхньої 

діяльності на території села за цим проектом. Паралельно відбулися переговори 

з молоддю. Окрім того вже підписано угоди про співпрацю з СВОК 

«Слобожанський», ЗМІ, районню ветеранською організацією та маємо усні 

домовленості з установами району про співпрацю в цьому напрямку.  

Тож з вересня поточного року волонтери вже почали роботу, відвідали літніх 

людей вдома, виявляють їхні проблеми. Завдяки цьому проекту ГО 

«Осинівська» показує як треба починати приділяти увагу людям старшого 

покоління, проявляти до них милосердя та терпимість. 

І.М.Птушко, 
Керівник проекту,   

ptushko27.07@gmail.com 

Початок роботи проекту 

 

mailto:victoriya.peterimova@gmail.com
http://mbox2.i.ua/compose/1753958904/?cto=%2FjtHPncfHzBVHUtPaKWNp765nq1khIaMY3PGua6axmt8uIZ7
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З роками люди не молодшають, а страх перед 

старістю та самотністю різко 

підвищує ризик погіршення 

здоров'я.  

 

Всім відомо життєрадісні та 

соціально активні представники 

старшого покоління живуть на 

порядок довше. Вони оточені 

сім'єю, друзями, мають 

захоплення і хобі, тим самим 

покращуючи собі настрій і 

продовжуючи життя.  Так сталося, що деяким літнім людям сім’ю замінюють 

наші волонтери. І ми не можемо дозволити, щоб люди залишалися самотніми та 

в поганому настрої. 

Святом української творчості зустрічали осінь учасники заходів- 

сєвєродонецькі бабусі і дідусі. На свято було запрошено багато гостей. Пісні, 

танці, конкурси поезії, улюблені страви української  кухні- всі знайшли заняття 

по душі, усім було весело 

Навіть команди, які планували змагатися, об’єдналися  і змагання 

перетворилося у великий святковий концерт.  Такому азарту і завзятості можуть 

позаздрити навіть онуки. 
 

Тетяна Плясунова 

Керівник проекту  «Зв'язок часів і поколінь»  

м. Сєверодонецк 

Благодійний фонд «Святло серця» 

tvp2006@ukr.net 
 

     
   

 

Миколаївщина - це благодатний край, де 

жаркий родючий степ зустрічається з 

прохолодою чорноморських хвиль, терпкі запахи чебрецю й полину 

змішуються із солоним рибним вітром морських просторів. Житниця України. 

Край суднобудівників і хліборобів. 

 Наш край розмаїтий безмежними степовими просторами, дивовижною 

природою та  роботящими талановитими людьми. Саме ці люди  і зібралися 22 

вересня члени групи спілкування зібралися у Євгенівській сільській бібліотеці, 

щоб відзначити 80-тий день народження Миколаївської області.  

 

 

Свято української 

творчості 
 

Моя Миколаївщина 
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Доленько світла, моя 

Миколаївщино,  

Край чебрецю й барвінкових пісень  

Сонцем налиті жита і калина,  

Радість дарують, звеличують день. 

 

Керівник проекту - Дирда Т.Ю. 

 

НАЗВА ПРОЕКТУ: «Створення 

центру соціальної активності для 

громадян похилого віку за участю колишніх жертв націонал-

соціалізму з метою організації їхнього дозвілля, що призведе в 

подальшому до зміни якості їх життя та відчуття своєї 

значущості в суспільстві, подолані ізольованості» 

 

ГО «ВІВАТ» 
с. Євгенівка 

ел. адреса: Tomo4ka68@ukr.net 

 
   

Для нашего социального проекта, который 

стартовал год назад,  сентябрь-  это 

предварительное подведение итогов,  

создание настроения и верстка планов на 

новый этап. 

Мы вновь собрались за торжественным чайным столом, уже будучи 

хорошими друзьями. 

Ведущая обратила внимание 

присутствующих на небольшой стенд, 

на котором крепились разноцветные 

осенние листья. Под каждым листиком 

было зашифровано задание или 

вопрос.  

Первый вопрос  «Какое настроение у 

вас доминирует осенью»  определил 

ход всей встречи.   

Ответы других участников только 

подтвердили, что в наши годы нет 

повода грустить. Последующие листочки, вопросы под которыми были связаны 

с успехами и достижениями этой осенью, школьными предметами, и 

разочарованиями  пролетели на одном дыхании. 

Настал черед песен на осеннюю тематику. Песнями увлекаются практически 

все участники проекта, поэтому пели много: и с грустинкой, и  с задором, даже 

 

Осенняя пора – очей 

очарованье. 
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немного потанцевали.  

Отрадно, что каждый активный участник на память получил сувенир. Все с 

удовольствием пробовали угощения в 

виде тортов, печенья, прочих сладостей, 

запивая ароматным чаем.   

Много говорили о  предстоящей 

школьной реформе, субсидиях, 

пенсионных делах, прочих жизненных 

ситуациях, которые волнуют сейчас всех 

украинцев.  Даже разыграли сценку  

«Обслужите старушку» о перерасчете 

пенсий. 

Прекрасная встреча, создающая  

хорошее настроение  стала возможной 

благодаря программе «Место встречи – диалог», при финансовой поддержке 

БФ «Память, ответственность, будущее».   

Любое мероприятие, будь то организация малого ремонта у немобильных, 

посещение на дому, экскурсионные поездки,  или нечто другое это всегда 

искренний повод поблагодарить этот Фонд и пожелать нам всем долгих лет 

сотрудничества. 

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, 
 

         

В рамках Програми « Місце зустрічі: діалог в 

Україні» та за підтримки Німецького фонду « 

Пам`ять, відповідальність і 

майбутнє» ,  бібліотека-філія 

№5 КЗ «Луцька міська ЦБС» 

запросила до себе за круглий 

стіл  на зустріч поколінь 

представників Луцької міської 

громадської ветеранської   

організації» Спілка в`язнів-

жертв нацизму», Обласної  

організації інвалідів Союзу 

інвалідів України, Обласної 

 громадської організації 

« Скажімо більше добрих 

слів» 
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Всеукраїнської Спілки  ветеранів та інвалідів АТО, Спілки «Чорнобиль» та 

користувачів філії – учнів 9-Б класу ЛНВК ЗОШ I-III cтуп. №22 - ліцею.      

Голова правління Валентина  Лазарук  зробила презентацію книги «Бути 

людиною», розповіла про історію  написання  унікальної збірки, де зібрано 46 

історій  про людяність  під час Другої світової війни. 

   Присутні з особливим інтересом переглядали книгу, зачитували історії, 

прояви фактів людяності, 

взаємовиручки, підтримки у 

тяжкі хвилини життя того часу. 

      Учнівська молодь з цікавістю 

слухала розповідь малолітнього 

в’язня гестапо  Олександра 

Ніколаєва та його конкурсну 

роботу із збірки  «Ангел 

охоронець».  Не залишила  

байдужими читачів розповідь  

93-річної остарбайтера Марії 

 Менжерес. 

    Працівники книгозбірні  разом з старшокласниками підготували  

літературно-музичну композицію « Скажімо більше добрих слів» і подарували 

присутнім хороший настрій. 

     Зацікавила гостей  книжкова виставка «Нам жити і пам`ятати», де 

представлені матеріали про Велику Вітчизняну війну, спогади колишніх в`язнів 

нациських концтаборів, остарбайтерів та література волинських авторів, 

присвячена пам`яті жертв нацизму. 

     Господині філії пригостили  гостей зустрічі  запашним чаєм. 

Столярова Людмила- волонтер 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»  

м.Луцьк   
   https://www.facebook.com/ 

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

 lazaryk@i.ua 

 
  
У Лубнах відбувся тренінг 

«Підвищення психологічних 

компетенцій у роботі з літніми 

людьми» 

18 вересня 2017 року в приміщенні 

молодіжного центру Лубенської 

центральної районної бібліотеки відбувся тренінг на тему «Підвищення 

психологічних компетенцій у роботі з літніми людьми». Організувала заняття 

«Підвищення психологічних 

компетенцій у роботі з 

літніми людьми» 

 

https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/u/0/communities/115936255237065041833
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Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» в рамках 

проекту «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для 

мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал- 

соціалізму», що  підтримується Німецьким  федеральним  фондом  «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми «Місце зустрічі: діалог». 

Тренінг провела Анастасія Овчиннікова, психолог , залучений фахівець з м. 

Харків.  

Олександр Чепур 

розповів учасникам про 

проект та основну 

цільову групу – осіб, які 

постраждали від 

націонал – соціалізму. 

Це, частіше літні люди, 

які не можуть самостійно 

себе обслуговувати або 

обслуговують себе 

частково. Окрім 

отримання дозвіллєвих 

послуг, проект 

задовільняє потребу в спілкуванні з молоддю, передачі свого досвіду, а також 

бажання брати участь в заходах проекту. 

Анастасія Овчиннікова переконана, що навчання для осіб, які працюють з 

літніми людьми – один із шляхів забезпечення людині гідно старості. Тож,  на 

початку заходу учасники опрацювали тести, які допомагатимуть в організації 

ефективної соціальної роботи з літніми людьми.  

У семінарі – тренінгу взяли участь як представники територіального центру 

соціального обслуговування Лубенської райдержадміністрації та бібліотеки, так 

і члени ряду громадських організацій, які причетні до надання послуг літнім 

людям. Зокрема, це Лубенський єврейський общинний центр та спілка жінок-

трудівниць «За майбутнє дітей України», якою вже багато років керує Раїса 

Олександрівна Кошель.  

Учасники розглянули проблеми та основні потреби літніх людей, обговорили 

що таке психологічна компетентність соціального робітника та торкнулися 

теми емоційного вигорання.  Ведуча тренінгу зазначила, що профілактика та 

подолання емоційного вигорання для тих, хто працює з літніми людьми є дуже 

важливою, адже робота без радості пришвидшує вигорання в багато разів.  

Отже, за висновками учасників, важливо навчитись звертати увагу на позитивні 

моменти життя і вміти бути вдячними за них. Якщо з таких позицій підходити 

до життєвих ситуацій, то вони перестають сприйматися як проблеми, і життя 

починає сприйматись як школа, де події і ситуації складаються таким чином, 

щоб ми могли навчитись саме тому, що нам потрібно. 
Проект 

«Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для 

мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал- 

соціалізму». 
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Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 

tviisvit@gmail.com  

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

м. Лубни 
 

 
 

Наприкінці вересня учасники проекту, 

який ГО ЖЦ «Надія» здійснює за підтримки 

Німецького фонду EVZ, отримали можливість 

доторкнутися до найдавнішої історії України. 

Чималою групою, в складі якої були представники різних поколінь – від 12 до 

90 років, вирушили в автобусну екскурсію наймальовничішими куточками 

Київщини. Її метою був пошук слідів прадавньої трипільської цивілізації, що 

існувала на наших землях кілька тисячоліть тому. Разом з ветеранами в цій 

пізнавальній подорожі брали участь їхні діти та онуки, а також учні і педагоги 

Київської загальноосвітньої школи № 62. 

Усі разом, включаючи 90-річного Василя Івановича Цибу, успішно 

підкорили священну Дівич-Гору – так зване «місце сили», що височіє над 

мальовничим селом Трипілля. З цієї вершини, розташованої на висоті 55 метрів 

над рівнем Дніпра і 186 метрів над рівнем моря, милувалися краєвидами 

дивовижної краси і слухали розповідь гіда про стародавні вірування та 

матеріальні знахідки, що свідчать про них. Адже саме в цих місцях археолог 

Вікентій Хвойка понад сто років тому вперше виявив сліди невідомої 

археологічної культури епохи енеоліту, назвавши її трипільською. Зі 

знайденими тут артефактами, яким не одна тисяча років, учасники подорожі 

познайомилися в обласному археологічному музеї, розташованому в селі 

Трипілля. Вони також мали нагоду сфотографуватися біля пам’ятника Вікентію 

Хвойці, про яскраву історію життя якого щойно почули від наукових 

співробітників музею. Побували й в історичному містечку Ржищів, що 

Трипільськими 

шляхами 
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претендує на статус столиці трипільської культури. Тут відвідали сквер 

трипільських скульптур, частина з яких є збільшеними копіями давніх 

оригіналів - здатні розкрити чимало таємниць, пов’язаних зі світоглядом та 

менталітетом давніх мешканців цих територій. 

Екскурсанти завітали і в історичну місцевість Липки, що отримала свою 

назву від прекрасної липової алеї - тільки вона й залишилася нині від колишньої 

родової садиби аристократів Долгоруких-Фадєєвих. Саме з цього місця, 

розташованого на високій дніпровській кручі, відкривається пречудова 

панорама могутнього Славутича з його мальовничими островами. За порадою 

гіда учасники поїздки уважно вдивлялися вдалину, на протилежний берег ріки, 

щоб побачити золоті куполи Свято-Преображенського храму, розташованого на 

крихітному острівці серед води. Історія цієї незвичайної архітектурної пам’ятки 

доволі драматична. Свого часу храм був затоплений водами Канівського 

водосховища, а нині – уже відроджений - став одним з найпривабливіших 

об’єктів для паломників і туристів. А ще – набрали в заготовлені завчасно 

пляшки живої та мертвої води, зупинившись біля цілющих джерел Ревуха в селі 

Уляники. 

Завдяки такому інтенсивному спілкуванню з природою та історією 

рідного краю учасникам подорожі вдалося хоча б ненадовго відволіктись від 

непростих повсякденних проблем, збагативши свою уяву незабутніми образами 

і враженнями. 
 

На фото: учасники подорожі біля пам’ятника Вікентію Хвойці поруч з археологічним 

музеєм в селі Трипілля. 

Людмила Слєсарєва, 
керівник проекту 

«Психосоціальна активізація  
життєдіяльності людей похилого віку  

засобами культури і мистецтва  
та шляхом зацікавлення суспільства  

їхніми долями і досягненнями» 
Громадська організація «Жіночий центр „Надія”, Київ 

e-mail: pir.dds.nm@gmail.com 
тел.: +380 95 561 19 84 

 

 

 

 

1  жовтня світ відзначав Міжнародний  

день  людей  похилого  віку та  День  

Ветерана. 

  З  нагоди свята у Тростянці в РБК 2 

жовтня відбулось урочисте  дійство, 

ініціатором якого виступив колектив та волонтери  територіального центру 

соціального  обслуговування (надання  соціальних  послуг) Тростянецького  

району ,  при  підтримці районної  ради  та  райдержадміністрації. 

 З  словами  вдячності  та побажаннями  міцного  здоров’я  присутнім 

Незабутні   подорожі  

рідним  краєм 
 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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пенсіонерам та ветеранам   виступили  голова РДА Леонід  Лобань, голова  

районної  ради Людмила  Скапровська,  депутат обласної   ради,  волонтер  

територіального  центру  Лариса  Білозір.  

 В  рамках  заходу відбувся  святковий  концерт,  а  також благодійний  

фуршет  для  всіх  присутніх  літніх  людей. ГО «Соціальний центр  МХП»  

пригостив  літніх  людей великим  тортом і  побажав  присутнім здоров’я та  

довгих  років  

життя. 

Представник ГО 

зазначив,  що  

«літній  вік 

людини зовсім  

не  означає,  що  

вона  вже  на  

багато що  не 

здатна, якраз  

навпаки: те, що 

може  літня  

людина, рідко  

здатна  дробити 

більш  молода,  і  

мова  йде зовсім  

не  про сили  та  

енергію, яка 

властива молодому  поколінню,  а  про  досвід і  терпіння,  наполегливість  та  

здатність  досягати  поставлених  завдань,  ментальної гнучкості й  

толерантності,  які  присутні в  більшості  літніх  людей». 

  В  рамках  концертної програми виступили: юний  співак  Матвій  

Івасенко,  ансамбль  ветеранів «Тростянчанка»,  літня  вокаліста Н.Стрілецька,  

вокальне  тріо дівчаток  з  села  Тростянчик,  хореографічний  колектив 

«Сюрприз» районного  будинку дитячої  творчості, вокаліст  Анатолій  Булан,  

народний  аматорський фольклорний колектив  літніх  людей «Гордівчанка», 

учні Верхівської СЗШ  І- ІІІ ст. сестрички  Морозовські. Неперевершеними 

ведучими  свята  були голова  правління  ТГОРВ Алла  Ігорівна  Голенченко  та  

голова ГО при  виконкомі  Тростянецької  селищної  ради  Михайло  Семенович  

Костенко. 

На  святі  було  присутніх  більше 200  літніх  людей селища  Тростянця,  

Северинівки, Гордіївки та  Ободівки. 

 

Проект «Підвищення рівня якості життя людей похилого віку 
 шляхом включення до активної взаємодії з молоддю». 

Керівник проекту  Лідія Бондар  

zentr2008@ukr.net 

 

 

        

mailto:zentr2008@ukr.net
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 Міжнародний День людей похилого віку – 

день визнання, уваги , турботи. 

День літньої людини —  свято наших 

батьків, бабусь та дідусів, день, коли ми віддаємо їм свою любов і повагу. Ось і 

сьогодні уже вкотре в Карітасі відбувся святковий концерт, який підготували 

працівники Карітасу, 

Територіального центру та 

гімназисти Бориславської гімназії . 

На свято були запрошені літні 

люди, жертви тоталітарних 

режимів, волонтери - учасники 

програми «Місце зустрічі-діалог» 

та одинокі особи похилого віку, 

яких обслуговують працівники 

Бориславського Територіального 

центру. 

     Розпочавши свято, до присутніх 

з вітальним словом звернувся 

директор Карітасу о. Петро Підлубний. Він наголосив, що люди поважного віку 

– це наша історія, історія нашого народу, досвід та мудрість. Нелегким було 

їхнє життя, майже всі вони народились в передвоєнні роки та  роки війни. На 

їхню долю випали голод, війна, розруха. Далеко не всі дожили до таких 

поважних років. Але ті, що 

дожили, заслуговують на пошану, 

гідне життя та визнання.  

   Після вітального слова до 

присутніх звернулась керівник 

Терцентру п.Наталя Штереб та 

зачитала вітання від місцевої 

влади. І полинула пісня….. Для 

учасників свята виступали з 

музичними номерами гімназисти 

Катерина Войтович, Софія Кудрич, 

Тамара Гащук, Марія Ленюк, та 

інші.  Ведучими були Аня 

Дашкевич і Катерина Борисенко під керівництвом п. Галини Дрогобицької. 

   На завершення свята  керівник проекту Марія Підлубна  подякувала усім, хто 

долучився до організації цього заходу та побажала присутнім здоров'я, 

довголіття та більшої уваги і підтримки з боку держави. 

Керівник проекту «Соціальний супровід та адвокація  

інтересів жертв тоталітарних режимів» 

Марія Підлубна,  МБФ «Карітас-Борислав» 

Міжнародний День людей 

похилого віку. 
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У вересні Сокальська районна асоціація 

інвалідів розпочала проект, метою якого є 

подолання самотності та підтримка жертв 

нацизму, які не можуть пересуватися 

самостійно та майже не виходять із дому. Молодь з інвалідністю та літні 

волонтери відвідуватимуть їх у них вдома. Для мобільних учасників проекту 

плануємо проводити різноманітні заходи.  

   Один із таких 

заходів відбувся 1 

жовтня – на 

Міжнародний 

день людини 

похилого віку. 

Молодь з 

особливими 

потребами і 

ансамбль 

«Яворина» 

підготували 

концерт. Самі ж 

літні учасники 

заходу також 

долучилися до 

концерту із своїми 

піснями та 

гуморесками. Свято вийшло дійсно особливим, тому що воно припало і на день 

вчителя. Серед присутніх виявилося досить багато вчителів. Ігор Бабський, 

заслужений вчитель із села Скоморохи, розвеселив усіх своєю гуморескою 

«Заповіт українського вчителя».  

   10 жовтня волонтери асоціації інвалідів, разом із головним лікарем 

Сокальської районної лікарні Романом Шведом і волонтером Корпусу Миру 

США Дженніфер Лі  відвідали хоспіс у м. Угнів. Окрім інших мешканців, тут 

проживають 10 одиноких літніх людей, які пережили часи нацизму. За чашкою 

чаю, ми багато розмовляли та слухали. Вивчивши потреби стареньких 

мешканців хоспісу, плануємо знову приїхати в переддень Св. Миколая із 

гостинцями. В рамках нашого проекту, волонтери будуть відвідувати літніх 

мешканців хоспісу кожні два місяці.  

 

Проект «Подолання самотності та підтримка маломобільних і  

немобільних жертв нацизму, шляхом відвідувань їх вдома  

волонтерами-студентами і молоддю з інвалідністю» 

м. Сокаль, Львівська обл., 

Оксана Кононова 

Kononova-o@ukr.net 

 

Новини від Центру 

підтримки жертв 

нацизму на Сокальщині 

 

 
 

mailto:Kononova-o@ukr.net
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У вересні 2017 року розпочалась реалізація 

нового проекту Полтавської міської спілки 

колишніх політичних в’язнів фашистських 

концтаборів «Організація допомоги 

маломобільним та немобільним жертвам 

націонал- соціалізму і передача їх життєвого досвіду молоді шляхом організації 

історичного діалогу в м. Полтава, в с. Горбанівка та в Котелевському районі 

Полтавської області». Це вже другий проект, який реалізовує наша організація 

за фінансової підтримки німецького Фонду « Пам’ять. Відповідальність. 

Майбутнє». Географія проекту розширилася на Котелевський район 

Полтавської області. Тому паралельно з інформаційною компанією у ЗМІ 

(прямий ефір на обласному радіо, прес-конференція  для ЗМІ « Новинах 

Полтавщини») йшла робота по створенню волонтерської групи на базі 

Котелевської гімназії №1 та пошук учасників цільової групи . За допомогою 

Котелевської ради 

ветеранів до участі в 

проекті були 

запрошені колишні 

малолітні в’язні, 

остарбайтери та 

люди, які перебували 

на окупованій 

території під час 

Другої світової війни 

,на сьогодні це 11 

чоловік. Волонтери 

проекту разом зі 

своїм керівником – 

учителем історії 

Вікторією Морівець  

після зустрічі – 

мотивації розпочали 

знайомство та виявлення потреб учасників цільової групи проекту в Котельві. 

 А тим часом в Полтаві волонтерський загін  учнів та вчителів школи  

«Паросток» провів свій перший робочий семінар і уже двічі відвідав 

маломобільних та немобільних учасників цільової  групи – колишніх в’язнів 

концтаборів: Черпаченко Є.Г.,  Ворону О. М., Трипутня О. П., працівників тилу 

– родину Бесараб. Радість від спілкування з молодими людьми, можливість 

поділитись  своїми новинами за чашкою чаю, необхідна допомога гігієнічними 

засобами викликали теплі слова вдячності Фонду «EVZ», який реально 

піклується про жертв нацизму. 

До дня визволення Полтави (23 вересня) була проведена перша святкова зустріч 

у клубі спілкування літніх людей та молоді. Натхненні вірші про Полтаву, рідну 

землю, про справжнє кохання на війні дарували присутнім поети- учасники 

війни. За чашкою чаю обговорювали подальші плани роботи клубу. На початку 

У Полтаві активно 

реалізується новий проект 

допомоги жертвам нацизму 
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жовтня розпочав свою роботу клуб спілкуваня на базі Горбанівського 

геріатричного пансіонату. Учні – волонтери провідали своїх вчителів – 

майстринь, привітали з Днем учителя колишніх працівників освіти, подарували 

радість стареньким самотнім людям. 14 жовня учасники проекту відвідали 

виставу «Остання любов гетьмана» у Полтавському обласному музично- 

драматичному театрі, потім поділились своїми враженнями за чашкою чаю. 

 В жовтні  ще планується зустріч керівника проекта з котелевськими 

волонтерами та учасниками цільової групи, а також екскурсія полтавських 

волонтерів до музею С. А. Ковпака. 
Олена Говорова, 

 проект «Організація допомоги маломобільним  

та немобільним жертвам націонал- соціалізму  

і передача їх життєвого досвіду молоді 

 шляхом організації історичного діалогу в м. Полтава, 

 в с. Горбанівка та в Котелевському районі Полтавської області»  

(e-mail: govorova.olena@gmail.com) 

 
 

 

Сивина у скронях - мудрість у очах"- 

святковий концерт до Дня людей похилого 

віку 

 

Турбота про людей похилого віку – це 

справа кожного з нас, адже саме старше 

покоління зберегло та передало нам найкращі традиції народу, навчило нас 

долати труднощі та бути достойними, гідними людьми. 

01.10.17 в Бродівському Народному домі з ініціативи БФ «Карітас»-Броди 

відбувся святковий концерт "Сивина у скронях - мудрість у очах", приурочений 

Дню людей 

похилого віку. 

Захід 

відвідало 150 

гостей: 

цільова група, 

преса, 

представники 

влади, місцева 

громада. 

Це свято 

відзначають у 

всьому світі, 

тому воно не 

могло 

залишитися поза увагою Карітасу-Броди, що визначив опіку над літніми 

людьми одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності, почавши реалізацію 

проекту «Створення умов для соціального включення представників цільової 

Сивина у скронях - мудрість 

у очах"- святковий концерт 

до Дня людей похилого віку 
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групи в життя громади, подолання їх ізольованості в ній, надання побутової, 

соціальної та психологічної підтримки» програми «Місце зустрічі: Діалог». 

Концерт став чудовим приводом для презентації проекту місцевій громаді.  

По завершенні концерту літні люди зазначили, що такі зустрічі додають їм сил 

та наснаги, піднімають настрій. Впевнені, що відтепер святкування Дня людей 

похилого віку стане доброю традицією для міста Броди. 
                              Проект «Створення умов для соціального включення представників 

цільової групи в життя громади, подолання їх ізольованості в ній, надання побутової, 

соціальної та психологічної підтримки» , м. Броди 

Керівник проекту  Ярослав Царик 

caritas-brody@ukr.net 

  0673743343 

 

 

 

Завдячуючи  скоординованості  дій   активу  

учасників проекту «Скарби нашого життя. 

Від серця до серця», Магдалинівської 

райдержадміністрації, Магдалинівської райради , відділу освіти 

Магдалинівської РДА  відбулася зустріч , темою якої  стала   проблема 

збереження культури пам’яті в діалозі поколінь. На зустрічі були присутні 

волонтери проекту – ансамбль хорового співу ветеранів Магдалинівщини 

«Джерело»  середнім віком за 65 років, заступники директорів шкіл  з виховної 

роботи Магдалинівського району, представниками преси та органів місцевого 

самоврядування.  

На якій  певній етичній 

основі передати всі 

найкращі життєві 

надбання та досвід 

старшого покоління 

сучасному поколінню 

наших дітей та онуків 

безконфліктно, 

поважаючи юнацький 

максималізм?  

Який місток збудувати 

між мудрою зрілістю та 

гарячою юністю  і почути 

один одного? Основним 

засобом для побудови такого містка  була вибрана пісня. Саме пісня є тією 

невидимою зв’язуючою ланкою  , що об’єднує душі людей, незважаючи на вік, 

досвід , релігійні вподобання. Крім запропонованого невеликого  концерту, в 

якому прозвучали шедеври української ті російської музики, активістами заходу 

були запропоновані методичні рекомендації для проведення подібних зустрічей 

молоді зі старшим поколінням. Необхідний Алгорирм взаємодії   нашої 

громадської  організації з  представниками органів місцевого самоврядування,   

відділу освіти районної РДА, будинку дитячої творчості ,всіх наявних бібліотек 

Скарби нашого життя 

mailto:caritas-brody@ukr.net
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району ,місцевого музею, районної газета та  сайту райради   був  розроблений і 

узгоджений на цій  зустрічі з подальшою роздруківкою і  з врученням 

учасникам зустрічі. 

Наочно показовим зразком дії ефективності такого Алгоритму була зустріч  в 

Почино-Софіївському НВК ,яка була присвячена Дню людей похилого віку, або 

як учасники назвали Днем людини золотого віку.  Гостинно  відчинила  свої 

двері  сільська школа,   радо вітали в приміщенні свого актового залу 

односельчан та гостей з Магдалинівки- ансамбль хорового співу  «Джерело». В  

театралізовано- імпровізованому гумористичному  режимі відбулася наша 

зустріч. І знову пісні, які дарували учасники зустрічі один одному ,створили  

спільне коло взаємопорузуміння і доброти.  

Ще довго не розходилася поважна частина  учасників зустрічі , під запальні 

звуки баяну співали і танцювали, як в юності…  
Тетяна Коваленко,  

керівник проекту «Скарби нашого життя.  
Від серця до серця»,  

що виконується Магдалинівським осередком  ДОВ УСВЖН   
Тел.067 630 96 70. verbena1956@i.ua  

 

                

В центральній міській бібліотеці 

м.Новомосковська 17 вересня пройшов 

круглий стіл на тему: «Культура 

пам’яті в діалозі поколінь». Його 

організаторами виступили 

Новомосковське відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму (керівник 

Коваленко Л.І.), громадська організація «Український центр інтелектуального 

розвитку» м.Київ (керівник М.Шабанов) при партнерстві ГО «Наш 

Новомосковськ» (керівник Ялова І.В.). 

           В ході круглого столу 

прийняла участь голова 

Дніпропетровського 

обласного відділення 

УСВЖН Людмила 

Веніамінівна  Кочержина, 

яка розповіла до чого 

призводить відсутність 

пам’яті про події Другої 

світової війни, а ще більше – 

спотворення  справжніх 

відомостей про ці події, 

неправильна оцінка подій. 

Л.Кочержина розповіла про 

роботу Міжнародної конференції «Культура пам’яті в діалозі поколінь» , 

яка відбулася у вересні 2016р. в Білорусії.  Мета цієї конференції: соціально-

Критична оцінка  уроків  Другої 

світової війни 

mailto:verbena1956@i.ua
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психологічна підтримки жертв нацизму через розвиток діалогу між 

поколіннями на основі розгляду і аналізів історичних фактів про Другу світову 

війну. Конференція                                                          заявила про дві основні 

тези: 

   - злочини проти людяності не мають строку давності; 

   - повторення трагічного минулого, відродження нацизму і фашизму в усіх 

проявах недопустиме і згубне. 

            Голова Новомосковського 

відділення УСВЖН розповіла про 

жахливі дитячі втрати в роки війни, 

діти гинули в концтаборах, гетто, на 

дорогах смерті, 1 дитина із 10 

повернулась додому, кожне четверте 

життя на війні було дитячим. 

Малолітній в’язень Чеботарьова 

Ольга Максимівна не стримуючи 

сліз сказала: «Нас  гнали из лагеря в 

лагерь, голодных, раздетых, нас 

продавали за 4 марки, мы не знали 

будет ли у нас будущее..» Директор філії міського музею Бойової Слави Лариса 

Хархардіна наголосила на важливості розвитку у молодих поколінь культури 

пам’яті, заснованої на критичному аналізі фактів і подій війни, необхідності 

залучення молоді до роботи з соціально-психологічної підтримки тих, хто 

постраждав від нацистських переслідувань.Присутніх привітала представник 

громадської організації «Наш Новомосковськ» Ірина Ялова, розповіла про 

роботу з ветеранами війни, жертвами нацизму, опікування пам’ятниками 

полеглим у війні.Підводячи підсумки роботи круглого столу, провідний 

бібліотекар Тетяна Коряк розповіла про роботу з соціально-психологічної 

підтримки жертв нацизму в бібліотечних клубах «Роксолана», психологічній 

студії «Довіра» та ретро-салоні «Nostalgie». В роботі круглого столу прийняли 

участь члени громадських організацій, заступники директорів шкіл з виховної 

роботи, члени Новомосковського відділення УСВЖН, працівники бібліотечної 

системи м.Новомосковська. 

         Щиро дякуємо за фінансову підтримку німецькому федеральному фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє» /EVZ/ 
                                          Проект «Спілкування без меж:  допомога молодими волонтерами 

                                          жертвам націонал-соціалізму на Дніпропетровщині». 

                                          м. Новомосковськ, партнер проекту: Л. Коваленко. 

                                          ел. пошта: kovalenko-nov@3g.ua. 
 

 

 

Один із напрямків діяльності проекту 

,,Підтримка колишніх   в’язнів-жертв нацизму 

та стимулювання їх до активного і творчого  

життя”, що реалізується Київським 

 

Екскурсія до 

«Українського села» 

mailto:kovalenko-nov@3g.ua
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відділенням УСВЖН за підтримки німецького фонду ,,EVZ” ,,Місце зустрічі: 

діалог в Україні” є організація дозвілля та активізація життєдіяльності 

людей похилого віку. 

29 вересня відбулася екскурсія до етнографічого комплексу ,,Українське село”, 

де екскурсанти познайомились з побутом та архітектурою Гуцульщини, 

Полісся, Поділля, Середнього Придніпров’я, 

Слобожанщини та Півдня України  Х1Х століття, а також дізнались про 

українські звичаї та обряди. Цей дивовижний  Церковно-етнографічний 

комплекс ,,Українське село” не схожий на інші тим, що тут можна не тільки 

дивитися на музейні експонати, а можна пройтись світлицею будинку, посидіти 

за столом і відчувати на собі енергію наших славних предків, яку випромінює 

все навколо. На території безліч місць, які піднімали настрій екскурсантам, 

зігрівали душу, надавали задоволення в спілкуванні з мальовничою природою.   

            День видався напрочуд чудовий, сонячний і теплий. Відвідувачі співали 

мелодійні українські пісні, надихаючи себе позитивом побаченого та почутого.    

            Ми щиро вдячні німецькому фонду  EVZ та його координатору 

Всеукраїнській благодійній організації  ,,Турбота про літніх в Україні” 

за можливість чудових, радісних миттєвостей спілкування.               

 

                                                                                      Любов Суняєва 

                                                керівник проекту «Підтримка колишніх 

                                                в’язнів-жертв нацизму та стимулювання 

                                                       їх до активного і творчого життя» 
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Вересень 2017 року розпочався довгоочікуваною 

зустріччю набувачів, на яку завітали 37 людей 

поважного віку, жертв тоталітарних режимів. 

Виконавчий директор Карітасу Наталія 

Козакевич привітала присутніх з початком діяльності нового проекту, який дав 

можливість продовжити  проведення регулярних зустрічей у місцях для 

спілкування, зустрічей – діалогів 

поколінь, а також різноманітних 

гуртків для людей старшого віку 

(бісероплетіння, 

виготовлення вітальних листівок, 

декупажу, робота з ПК, тощо). 

Учасники зустрічі були вдячні за 

турботу про них, можливість 

зустрічатися, подорожувати, 

вчитися і ділитися пережитим 

досвідом, а особливо про тих, 

хто, зважаючи на важкий стан 

здоров’я та старечу немічність, не 

може 

відвідувати зустрічі. Для таких людей силами волонтерів Карітасу вже 

здійснюється патронаж на дому з метою надання соціальних послуг догляду та 

підтримки важкохворих, що дає їм можливості відчути себе потрібними у  

суспільстві.  

Щоб зарядити присутніх гарним 

настроєм, на зустріч завітали 

директор Народного дому с. 

Крихівці Іван Малик з гуртом 

талановитої молоді з музичними 

дарунками. Набувачі нашого 

проекту пережили важкі 

випробування в минулому, а тому 

ми віддаємо їм належне: повагу, 

підтримку, допомогу розуміння та 

розраду. Протягом вересня також 

відбулися засідання гуртка з 

виготовлення вітальних листівок, 

комп’ютерного гуртка та відвідування підопічних вдома. 

 

Проект «Покращення якості життя людей похилого віку-жертв тоталітарних 

режимів шляхом створення умов для залучення їх до активної участі у 

суспільному житті  та організація надання волонтерської підтримки для 

маломобільних та немобільних представників основної цільової групи» 

м.Івано-Франківськ 

о.м. Володимир Чорній 

caritas.if.ua  

«Вересневі зустрічі» 
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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/ 
 

 

 

 

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

