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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

КВІТЕНЬ 2018 РІК 

 

У березні-квітні у Карітас-Київ відбулося 

декілька заходів. У них взяли участь люди 

літнього віку з числа жертв націонал-соціалізму 

та волонтери,  а також внутрішньопереміщені 

особи, що внаслідок війни на Сході України покинули рідні домівки та переїхали у 

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

німецького фонду EVZ та загальній організації і координації програми ВБО «Турбота 

про літніх».  Два з них були найяскравіші та найцікавіші, а саме: Пам’ятаючи Тараса 

та майстер-клас "Імбирний пряник для Великоднього столу". 

Пам’ятаючи Тараса 
 Подія була приурочена пам’яті українського поета, мислителя, художника Тараса 

Шевченка. Ця тема неймовірно зацікавила людей похилого віку. Приємно, що 

підготувались вони до цієї події доволі відповідально. 

Значну увагу було приділено переломному епізоду життя Тараса Шевченка. Йдеться 

про Петербург, де силами художника Івана Сошенка, письменника Євгена Гребінки та 

інших знаних осіб - Тараса  Шевчанка було викуплено із кріпацтва, з поміщицьких 

рук Павла Енгельгардта.              

Протягом кількох святкових годин звучали не тільки вірші та фрагменти з поем 

Тараса, але на високому інтелектуальному рівні учасники 

зустрічі проаналізували найбільш знані твори  Шевченка: «Катерина», «Сон», 

«Гайдамаки».  Варто зауважити, що багато осіб, які були присутні на цьому 

святі, напам’ять декламували твори поета.  На зустрічі прозвучали знамениті пісні на 

вірші Тараса «Реве та стогне Дніпр широкий» та «По діброві вітер віє». 

Калейдоскоп  

передвеликодніх цікавинок у 

Карітас-Київ 
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Присутні на святі обмінювались думками за чашкою чаю, смакуючи солодощі. 

Очевидним є, що ця зустріч продемонструвала вдалий приклад, як простими засобами 

можна сприяти розширенню соціальних контактів та у великій мірі мінімізувати 

проблему соціальної самотності. 

                  Майстер-клас  "Імбирний пряник для Великоднього столу" 

Напередодні Великодня у Карітас-Київ відбувся майстер-клас: імбирний пряник для 

Великоднього столу. Усі з великим завзяттям взлися до творчої праці, розмальовуючи 

пряники харчовими кольоровими олівцями. Чи не у кожній композиції був присутній 

оригінальний орнамент та знані символи: ХВ (Христос Воскрес) та хрестик. 

Святковий пряник гарно прикрасив великодні 

кошики та був освячений у храмі.  

Учасники зустрічі ділились великодніми історіями, 

спогадами із дитинства, планами святкування 

Воскресіння 

Христового. Після 

тривалого спілкування за чашкою чаю та солодощами, 

усім людям похилого віку з числа жертв націонал-

соціалізму та тоталітаризму, а також внутрішньо 

переміщеним особам були роздані Великодні 

продуктові набори  (паска, масло, ковбаса, яйця, сир).  

Дякуємо усім благодійникам, які сприяли наповненню 

«Великоднього кошика» для людей, що потребують допомоги.  

 

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

syrotych@ukr.nethttp://www.caritas-kiev.org.ua/ 
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 Любов до свого народу, до рідної землі 

починається із знання народних традицій, 

обрядів, звичаїв, зі знання багатої історії 

українського народу. У минулому українського 

народу було таке неповторне й легендарне 

явище, як Запорізька Січ. Це про неї Микола Гоголь писав: «Ось вона Січ! Ось те 

гніздо звідки вилітають горді й дужі орли. Ось звідки розвивається воля й козацтво на 

всю Україну.»  Сьогодні великої ваги набуває відродження українського козацтва, бо 

це  - відродження України, а козаки – захисники Вітчизни.  

Члени цільової групи ГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність» в рамках 

проекту  відвідали один з найбільших музеїв судноплавства в Європі. Одночасно він є 

і майстернею з відновлення стародавніх суден, козацьких «Чайок», піднятих з дна 

Дніпра біля острова Хортиця. Козацька чайка - це бойове судно, на борту якого могло 

поміститися 50 воїнів, а для морського бою було встановлено 4 гармати. 

Замислювалася вона як універсальний засіб пересування, могла ходити і під 

вітрилами, і на веслах. Верф заснували у часи російсько-турецької війни на острові 

Хортиця у 1737 році, у місці де було можливо обійти пороги Дніпра і перекинути 

російський флот. На верфі будували бригантини, а також байдарки і човни, які дуже 

нагадували легендарні козацькі чайки. Вже всього лиш за два роки будівництва на 

Хортиці знаходилось більше 400 кораблів, хоча частина їх затонула під час потужного 

паводку. Одна з перших знахідок відбулась у 1998 році, а за 9 років знайшли 

бригантину, дюбель-шлюпку, човен-одноденку і байдак.  

94 –річний Проценко Г.Л. теж мав колись справу з човнами, тому особливо 

зацікавлений, задавав найбільше питань працівнику національного заповідника 

«Хортиця» Гаркуші Віктору Федоровичу і той з задоволенням в подробицях 

розповідав історію судноплавства на Хортиці. Особливе задоволення отримали від 

того, що всі ці експонати можна було торкатись своїми руками і відчути силу і міць 

наших прославлених предків Запорізьких козаків. 

 
 Литовченко Л.І. - керівник проекту: "Покращення якості життя представників цільової 

групи, розширення їх життєвого простору, подолання суспільної  ізольованості, створення 

умов для діалогу з молоддю»    

 

м. Запоріжжя ГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність»   ел. aдреса  tolerant_zp@ukr.net  

 

 

Історія судноплавства 

Запорізького козацтва 

mailto:tolerant_zp@ukr.net


4 

Каждый год на протяжении многих лет 11 апреля 

отмечается Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. В рамках нашего 

проекта, который стартовал на Корсунщине полтора 

года назад при финансовой поддержке немецкого Благотворительного фонда 

«Память. Ответственность. Будущее» мы решили этой дате посвятить весь апрель. 

В начале месяца в Нетеребской школе № 1 мы 

предложили ребятам изучить биографии членов 

своих семей старшего поколения, включая и тех, 

кого, возможно, уже и нет рядом с нами на земле. 

 

О своих познаниях, находках, открытиях и 

разочарованиях желающие участники данной 

поисково- познавательной операции должны 

рассказать на итоговой встрече поколений. 

 

Координатором всего мероприятия совместно с 

нами выступил учитель истории Егор Власов. 

К подготовке встречи ребята и педагоги подошли 

ответственно: накануне представителям старшего 

поколения были вручены приглашения.  

 

Результат общения с членами семей превзошел 

наши ожидания. Оказалось, в семье пятиклассницы 

Леночки Приходько прабабушка была в Освенциме, а у выпускника Паши Жнеца 

прадед был насильно вывезен в Германию, откуда вернулся больным и вскоре умер. 

Многим ребятам практически впервые были рассказаны истории, как их бабушки, в 

1943 году будучи совсем девчонками по ночам перебегали их села в село, прячась от 

принудительной отправки на работы на чужбину. 

Все, что удалось собрать, уместилось на стенде «Детство, опаленное войной», 

который подготовили ученики 7-9 классов, и в альбоме «Война и судьбы», от 10-11 

классов. 

 

Все материалы переданы в школьный музей. Встреча завершилась праздничным 

чаепитием. Гости пели любимые песни своей юности, делились воспоминаниями, 

плакали, смеялись и благодарили за возможность встретиться со своими 

сверстниками, за оказанное внимание и проявленное уважение. 

Руководитель проекта            

Тамара Артамонова, 

Art.toma@ya.ru 

Корсунь Шевченковская районная организация ветеранов Украины 
 
 
 
 
 

«Жить и помнить!» - 

девиз апреля. 
 

mailto:Art.toma@ya.ru
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В квітні 2018 року Полтавська міська спілка колишніх 

політичних в’язнів фашистських концтаборів продовжила 

реалізацію проекту «Організація допомоги 

маломобільним та немобільним жертвам націонал- соціалізму, створення клубу 

зустрічей  учасників цільової групи та молоді, передача життєвого досвіду жертв 

нацизму шляхом організації історичного 

діалогу в м. Полтава, в с. Горбанівка та в м. 

Котельва Полтавської області» за 

підтримки німецького фонду «Пам’ять.  

Відповідальність. Майбутнє». Традиційно 

був проведений семінар для учасників 

проекту – школярів та вчителів – 

волонтерів у школі “Паросток” в Полтаві  

та на базі Котелевської гімназії №1 імені 

С.А. Ковпака. Учні розповіли про зроблену 

роботу, поділилися  думками і враженнями. Керівник проекту спрямувала діяльність 

волонтерської групи, надихнула на нові починання, передала досвід діяльності учнів 

навчально-виховного комплексу «Паросток» м.Полтави. Головною справою для двох 

волонтерських груп у  квітні стало свято Великодня. Великдень — це не лише час, 

коли можна прибрати оселю, відпочити і посмакувати пасками. Найголовніше у цей 

день — зробити щось хороше для інших людей, зігріти їхню душу теплим дотиком. 

Саме це вдалося зробити волонтерам проекту. 

У п'ятницю, 6 квітня, волонтерська група школи “Паросток” здійснила традиційну 

щорічну акцію «З Великоднем!» і привітала зі святом бабусь і дідусів з 

Горбанівського геріатричного пансіонату та учасників цільової групи :   Ворону О.М., 

Трипутня О. П., Черпаченко Є. Г., Бесараб Н. М. та Бесараб К. Р., Шкурата М. Ф., 

Горобця І. Т. Учні власноруч випекли 256 пасок для мешканців пансіонату та  інших 

учасників основної цільової групи. Учні Котелевської гімназії №1 імені С. А. Ковпака  

спекли паски, приготували крашанки та з привітальною програмою рушили до 

Будинку літніх людей у с.Деревки Котелевського району Полтавської області. Гріє 

душу думка про зроблену добру справу, адже жителі Будинку відчули тепло 

учнівських сердець та скуштували домашньої паски. Проте це було ще не все. Вони 

встигли напередоді Великодня відвідати й інших своїх підопічних – Борща М.П., 

Сутулу В.І., Сидоренко Є.О., Запорожченко С.Ф. та привітати з прийдешнім світлим 

святом Христового воскресіння.  Всі учасники проекту з нетерпінням і радістю 

готують активності до наступного, дуже важливого свята — Дня Перемоги. 

                                                                    Керівник проекту Говорова Олена, м.Полтава               

Акція з «Великоднем» 

в Полтаві   
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На Лубенщині осіб похилого віку привітали з 

Великоднем 

05 квітня 2018 року  літніх мешканців села 

Шершнівка Лубенського району привітали з 

Великоднем. Працівники територіального центру соціального обслуговування 

Лубенської районної державної адміністрації спільно з представником Полтавської 

обласної молодіжної громадської організації «Твій Світ» Олександром Чепуром 

завітали до осель підопічних щоб відвідати та подарувати Великодні Паски. Окрім 

подарунків, кожний підопічний 

отримав  частку уваги від відвідувачів, 

адже літні люди потребують 

особливого піклування. 

Тож, вітання не оминули жодної хати – 

привітали Смірнову Тетяну 

Вікторівну, 1955 року народження, 

Гузь Оксану Ільківну, 1925  року 

народження, Тарабась Ганну 

Семенівну , 1927 року народження, Солошенко Ганну Григорівну, 1934 року та 

Катрич Євдокію Степанівну, 1931 року народження. А поки звучали вітання, 

старенькі могли поспілкуватись та розповісти про нелегкі роки життя в окупації та 

війни.Підтримавши підопічних, представники мобільної групи побажали всім щастя, 

здоров’я і достатку, миру і спокою.Захід відбувся в рамках проекту «Організація 

роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл 

Лубенського району, які постраждали від націонал- соціалізму», що реалізується за 

підтримки Німецького федерального фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» в 

рамках програми фонду «Місце зустрічі: Діалог». 

«Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців 

віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал- 

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

  

 

Вітання з Великоднем на 

Лубенщині 
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Незабутня поїздка в далеке село Ганусівка 

 

В березні,  теплого весняного дня, коли сонце 

починає свій переможний шлях, коли все оживає і 

серце наповнюється теплом весняного повітря ГО «Осинівська в Ганусівській 

сільській бібліотеці-філії з нагоди Всесвітнього дня поезії зібрала шанувальників 

поетичного слова на тематичні читання творів відомих поетів та аматорів. 

Літературний калейдоскоп «Чарівний світ поезії» організовано та проведено спільно з 

Новопсковською центральною районною бібліотекою, ІІ Осинівською та 

Ганусівською сільськими бібліотеками. Присутні здійснили захоплюючу, поетичну 

подорож по країнам Європи та ознайомилися з творчістю поетів Англії, Франції, 

Болгарії, Іспанії та інших країн. Привітала гостей зі святом поезії директор КЗ 

«Новопсковська ЦБС» І.О. Грачова та висловила впевненість, що присутні виявлять 

зацікавленість до великого світу поезії. Донести перлину поетичного слова до рідного 

краю, своєї малої Батьківщини змогла поетеса Новопсковщини Шестопалова 

Валентина Вікторівна. З великим захопленням діти молодшого шкільного вікуі 

слухали її вірші про природу, про матір та поетичні добірки дитячої тематики. 

Валентина Вікторівна не тільки читала свої вірші, а й подарувала на згадку про 

зустріч декілька своїх поетичних добірок. Завідувач ІІ Осинівської бібліотеки - філії 

Т.Горбенко презентувала  творчість аматора села Осинове, переможця районних та 

обласних поетичних  конкурсів - Вадима Ахундова.  

 

З заключним словом виступила керівник проекту 

«Привернення уваги до потреб колишніх жертв 

націонал-соціалізму через організацію 

спілкування між різними поколіннями та наданя 

їм посильної допомоги вдома силами 

волонтерів» Інна Птушко та продекламувала 

вірші про рідну мову, про Україну аматора 

Осинівської громади – Глухової Лідії Петрівни. 

В бібліотеці була оформлена книжково - 

ілюстративна виставка, яка дала змогу присутнім 

познайомитися з новинками літератури,  творами 

поетів української та зарубіжної літератури. 

Свято поезії принесло як дітям, так і дорослим 

багато позитивних вражень та емоцій. 

 

 

                                                  День вишиванки                
15 травня 2018 ГО «Осинівська» в рамках проекту «Привернення уваги до потреб 

колишніх жертв націонал-соціалізму через організацію спілкування між різними 

поколіннями та наданя їм посильної допомоги вдома силами волонтерів» спільно з І 

та ІІ Осинівськими сільськими бібліотеками провели флешмоб присвячений дню 

вишиванки, влаштувавши фотосесію у березовому гаю. Потім в інформаційно-

просвітницькому центрі с. Осинове всі присутні прослухали інформацію про історію 

 

Заходи в селі Осиново 
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національного вбрання українців, символи у вишивці та їх значення. Окрім 

підопічних та волонтерів на захід були запрошені місцеві майстрині. Вони принесли 

власні роботи, поділилися досвідом, демонструючи цим своє українство. Для 

учасників заходу було організовано перегляд відео про вишивки інших регіонів 

України. Свято принесло всім присутнім багато позитивних вражень та емоцій. Тож 

ще довго співали українських пісень та декламували вірші про вишиванку. 

       
 

Всі заходи в рамках проекту «Привернення уваги до потреб колишніх жертв 

націонал-соціалізму через організацію спілкування між різними поколіннями та 

наданя їм посильної допомоги вдома силами волонтерів», с. Осинове. 

Інна Птушко, керівник проекту  ptushko27.07@gmail.com 
 

 

 

 

 

Проект «Допомога колишнім жертвам 

тоталітаризму» м.Дрогобич під координацією 

Кузьмин Петра, 25 квітня провели виступ на 

Пасхальну тему для всіх поколінь, родин та 

матерів. 

  Ініціатором виступу стала бабуся одного з 

учнів Трускавецької школи №3 Лариса 

Близнюкова, яка є нашим волонтером. 

Подібні зустрічі це просто неймовірне свято 

та море приємних емоцій для усіх вікових 

поколінь. А після вистави на усіх глядачів та 

учасників чекали смачні ласощі!  

Петро Спас, «Карітас-Дрогобич» 

 

  

 

 

 

ДЛЯ ВСІХ ПОКОЛІНЬ 

mailto:ptushko27.07@gmail.com
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Діти- вихованці студії «Сто талантів»  є 

традиційними учасниками заходів програми «Місце 

зустрічі : Діалог» у Бродах.  Ці зустрічі дарують 

дітям радість, теплоту та багато цікавих фактів про часи Другої Світової. 

 Кожну зустріч діти чекають з великим нетерпінням, а з нагоди чергової річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі вихованці  студії самі організували для своїх 

поважних друзів солодкий та цікавий майстерклас  з розписування  пряників. 

Писали дійсно завзято. Щоправда, кондитерські мішечки – це не пензлики, тут досвід 

потрібний. Але , спільними зусиллями  впоралися  швидко. Тим більше, що матеріал 

весь натуральний та їстівний. 

«Мабуть це найприємніше малювання, коли невдалий малюнок – можна просто з’їсти, 

– ділиться враженнями учасниця  проекту пані Володимира. –Навряд чи хтось із нас 

вдома малює по пряниках. Велике спасибі  дітям за цей захід – це ще одна сходинка 

до пізнання чогось нового та  цікавого».  

Зустріч закінчилась приємним чаюванням та куштуванням солодощів – сувенірів 

виготовлених 

власноруч. 

    

 

 

 

 

 

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 

                                               Організатор дозвілля Люба Сітка    caritas-brody@ukr.net 

 

 

 

 

 

СТО ТАЛАНТІВ 
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Як дерево не може жити без коріння, так 

людина — без роду. 
Під таким гаслом у квітні-травні в місті Борислав 

проводився загальноміський конкурс творчих 

пошукових робіт «Історія мого роду». Конкурс проводився серед школярів 8-9 класів 

загальноосвітніх  закладів міста та смт. Східниця.  

   Метою його проведення було дослідження родоводу через спогади та розповіді 

старшого покоління, перегляд родинних світлин, архівних документів, збір 

відомостей про традиції, звичаї родин - учасників, незвичайні історії порятунку в часи 

лихоліть , історії людяності та просто цікаві факти з життя учасників проекту. 

    В понеділок, 14 тра-вня, переглядаючи та оцінюючи роботи, подані на Конкурс, 

члени журі – представники відділу освіти, бібліотечної системи, ГО «Цвіт нації», ГО 

«Союз українок», були вражені глибиною та змістом проведеної роботи. Усі без 

винятку,вони були не тільки ґрунтовно написані, але й ілюстровані сімейними 

світлинами, архівними документами, авторськими віршами, генеалогічним деревом . 

    Вручення дипломів, нагородження учасників й переможців подарунками відбулося 

15 травня , коли всі ми відзначали Міжнародний день сім'ї та з нагоди Тижня  родини  

в центральній міській бібліотеці.   

    На завершення цієї зустрічі слово надали представнику старшого покоління  

Павлюх Мирославі Дмитрівні, яка цьогоріч стала переможцем Міжнародного 

конкурсу  документального оповідання «Бути людиною». 

     Молодому поколінню вона дала такі настанови: «Пам’ятайте! Коли станете 

дорослими, не забувайте рідний дім, батьків, бабусь, дідусів,  бережіть найдрібніші 

згадки про своїх рідних і передавайте цю пам’ять своїм нащадкам. Ніколи не 

переривайте ланцюжок пам’яті, який з’єднує покоління. І чим міцнішим буде цей 

ланцюжок, тим міцніше буде наше коріння, тим міцніше стоятиме на своїй землі наш 

народ, наша Україна!»    

  Конкурс відбувався в рамках програми «Місце зустрічі-діалог» за підтримки 

німецького фонду «Пам'ять,відповідальність та майбутнє.» 
 

                   
Керівник проекту «Соціальний супровід та адвокація інтересів жертв тоталітарних 

режимів»Марія Підлубна,  МБФ «Карітас-Борислав» 

opetrop@ i.ua 

 

 

 
ІСТОРІЯ РОДУ 
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                  День Победы 

 

Главный праздник мая – День Победы – для нашей 

целевой группы один из самых почитаемых. Эти 

люди не понаслышке знают о том, что такое война. 

На праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, пришло поколение ребят, 

которое о той войне знает из уроков истории, тематических фильмов. Ребята пришли, 

чтобы поздравить тех, кто вынес на своих плечах все тяготы страшной войны, прошел 

огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами.  

         В зале было тепло от дружеской обстановки, от близости эпох и поколений. 

Участники встречи вспомнили о многом благодаря военным песням, которые 

помогали людям выжить, а после – сохранить память о тех, кого рядом уже нет. 

 

 

Проект «Укрепление социальных связей людей, 

которые пострадали от нацизма, путем проведения 

встреч с молодежью, как для мобильных, так и для 

немобильных пожилых людей»                    

Руководитель проекта – Романова-Тремль М.В.  

 

 

 

 

 

               «Завжди є час для добрих справ» 

       Як завжди, у  волонтерів Миколаївського відділення 

Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про 

літніх в Україні», що приймають участь у реалізації  

проекту « Створення безпечного середовища для осіб похилого віку, що постраждали 

від нацизму та інших категорій» в рамках програми «Місце зустрічі-Діалог»  і весняні 

місяці наповнені добрими і корисними справами. Крім того, що постійно 

здійснюється заходи для осіб , що є цільовою 

групою , як для мобільних так і немобільних, ще 

встигаємо творити добрі справи і поза рамками 

проекту.  

         За ініциативою волонтера Людмили Яківни 

Бойко були передані більше 100 саженців дерев, 

кустарників для озеленіння мікрорайону  Намив 

міста Миколаєва. Із великою подякою отримав та 

висадив саженці біля школи та будинків цього 

району молодий мешканець  Юрій, якого із нашими волонтерами об’єднує бажання 

зробити місто, в якому живемо,  світ, що навколо нас кращим, а життя літніх людей 

більш насиченим на красу. 

        Це те, чим об’єднанні  покоління,те, що  дає можливість разом творити добрі 

справи та добре розуміти один одного.  

 

9 МАЯ  

 

ЧАС ДОБРИХ СПРАВ 
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                                              «Запах конвалій» 

 

          В міському пансіонаті  для самотніх літніх людей та інвалідів живуть дві жінки, 

які були остарбайтерами в Німеччині , вони вже занадто старенькі , але завжди із 

радістю чекають на візити наших літніх волонтерів. Є спогади, є теми для спілкування 

у доброзичливій та невимушеній  атмосфері. І завжди є подарунки не тільки для ціх 

жіночок, що передбачені проектом, а й  для інших мешканців цього закладу. 

          Це сумісні заходи свят із читанням віршів, співом знайомих пісень, це завжди 

настрій, який із задоволенням дарують один одному учасники таких заходів. Це вже 

стало доброю традицією: майстер-клас із виготовлення мотанок , який проводить 

неодноразово Блохіна Олена Миколаївна, Макарова-Бойчук Анна Борисівна завжди 

декламує вірши  та  створює атмосферу приємного та насиченого гарними емоціями 

спілкувння.  

           Якщо є бажання, то  є і можливість зробити світ навколо нас кращим, радісним, 

незалежно від обставин. Щедра на бажання дарувати радість  Бойко Людмила Яківна   

на цей раз приготувала кожному букетики із конвалій, які отримали всі мешканці 

притулку, і ті, що прийшли на захід, і ті, що знаходяться у ліжку. Всі залишились 

задоволені , із посмішкою на вустах та чарівними запахами конвалій, очікуванням 

нових зустрічей. 

     

 
                        

                 Володка Н.А., керівник проекту « Створення безпечного середовища для 

осіб похилого віку , постраждалих від нацизму» myckolaiv-tlu@i.ua 
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 «ЇЇ величність-жінка» 

     

Під такою назвою члени Луцької 

міської громадської ветеранської 

організації „Спілка в’язнів – жертв 

нацизму”  провели   засідання клубу 

“Гарячі серця” з нагоди Міжнародного 

Дня  8 Березня. Ведучі дійства , члени 

Спілки Валентина Лебедь та Георгій 

Самолюк підготували розважальну 

програму, святкові подарунки та квіти. Родинна атмосфера та теплі слова 

супроводжували засідання.  Славомира  Нікітіна та Євгенія Данилюк читали вірші. 

Антоніна Мельничук приймала щирі вітання з нагоди 75-річного Ювілею. 

Закінчилось свято щирою бесідою за запашним чаєм та пригощанням солодощами. 

Засідання Клубу «Гарячі серця» 

«Свята душа великих слів». 
           Кожного року в березні місяці українці вшановують пам'ять видатного Кобзаря, 

патріота України, великого її сина – Тараса Григоровича Шевченка. 

 З нагоди 204 – річниці від дня 

народження поета, художника, мислителя в 

Луцьку центральну міську бібліотеку для 

дорослих  завітали члени Луцької міської  

громадської ветеранської організації 

«Спілка в’язнів – жертв нацизму» на 

літературну годину «Свята душа великих 

слів». 

Упродовж заходу бібліотекарі відтворили цілісну картину життєвого та творчого 

шляху великого поета. Гості бібліотеки мали змогу переглянути мультимедійний 

літопис долі «Тарас Шевченко – володар українського духу». 

 Затамувавши подих присутні переглянули інсценівку оповідання С.Васильченка 

Заходи в Луцьку 
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«Залізні стовпи» за участі учнів ЗОШ №17 Мельник Ангеліни, Ковальчука Вадима та 

бібліотекарів Лівончук Ірини та Мельник Валентини. 

 Активну участь у заході прийняли й самі користувачі, за чашкою чаю 

декламували вірші великого Кобзаря. 

 

„Основи спілкування та догляду за людьми похилого віку” 

 

             В рамках реалізації проекту   Луцькою міською громадською ветеранською 

організацією «СПІЛКА В’ЯЗНІВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМУ»  на базі Луцького 

геріатричного пансіонату 

проведений тренінг для  волонтерів  

для членів родин маломобільних та 

немобільних учасників Спілки  на 

тему „Основи спілкування та 

догляду за людьми похилого віку”   

за участі психолога  Кусик Лариси  

та медичної сестри  Лампіки  Віри.  

Присутні зустрілися з директором пансіонату   Гнатюк Аллою    та мали можливість 

ознайомитись з умовами 

проживання та дозвілля пацієнтів закладу 

 

«Поезія – це завжди неповторність…» 

                                  Щороку в березні світ відзначає Всесвітній день поезії. 

 З нагоди свята в Луцькій центральній міській бібліотеці для дорослих пройшла 

година поезії «Поезія – це завжди неповторність…» З надзвичайною теплотою і 

невимушеністю свято зібрало в читальному залі бібліотеки, тих, хто любить, розуміє і 

цінує поезію. 

 Користувачі бібліотеки переглянули відео «Корифеї української поезії. Ліна 

Костенко» про творчий і життєвий шлях поетеси.  

        Кожен з гостей мав можливість прочитати прекрасні поетичні твори класиків і 

сучасників: Тараса Шевченка , Лесі Українки, Олександра Олеся, Ліни Костенко. 

Особливо активною була учасниця проекту Нікітіна Савомира. 
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        Свято було по – справжньому поетичним, цікавим і веселим. Ніхто не залишився 

байдужим. 

 

                  Лебедь Валентина - член проекту та ЛМГВО “Спілка в’язнів-жертв нацизму» 

Проект «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» в рамках програми «Місце зустрічі ДІАЛОГ» за 

фінансуванням Німецького фонду «Пам'ять,Відповідальність та майбутнє» 

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

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

lazaryk@i.ua 

 

 

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 інформаційного видання «Вісник» - Володка Н.А., керівник проекту « 

Створення безпечного середовища для осіб похилого віку , постраждалих від 

нацизму» myckolaiv-tlu@i.ua  

 

 

 

 

https://plus.google.com/u/0/s
http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
mailto:myckolaiv-tlu@i.ua

