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   Дніпропетровщина – красивий, 

неповторний край тисячолітніх історичних 

традицій та яскравих особистостей, 

мальовничої природи, щедрої землі та багатих надр. 

   В рамках програми «Місце зустрічі: діалог» в Україні та за підтримки 

німецького фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» учасники проекту 

«Пам’ятаємо минуле перемагаємо сьогодні», м. Кам’янське, здійснили 

краєзнавчу подорож історичними місцями Дніпропетровщини. Дорога 

вдалася неблизькою, та усі ми були захоплені цікавою розповіддю Катерини 

Мовчан, члена краєзнавчого товариства «Кам’янське-Дніпродзержинськ», 

яка знайомила нас із сторінками історії козацької доби Катеринославщини. 

    Шлях наш лежав до одного з найвідоміших храмів Покрови Пресвятої 

Богородиці та історико-культурного заповідника, розташованого на березі 

колишньої річки Роставиці, село Рубанівське. Рубанівське - це родинний 

маєток Василенків, писаря козацького переводу і його славних нащадків, які 

дбали про належній розвиток свого краю.  

    Охайні доріжки вели нас у дивні 

куточки обителі: музей Івана 

Манжури, видатного поета,  казкаря, 

він пройшов від села до села південь 

України, зібрав багатющу фольклорну 

спадщину цього регіону. Ми відвідали 

«цілюще джерело». З давніх-давен тут 

міг напитися подорожній. Напилися і 

ми.  

Подорож стежками 

козацької слави 



   Приємно вразили невеличкі 

водойми з квітучим лататтям та 

рибкам, алея з табличками, які 

розповідають про славних засновників 

Храму. Є і пам’ятний камінь із 

зображенням Т.Г Шевченка, який 

гостював тут у 1843 році. 

   Стомилися але надзвичайно щасливі 

ми повернулися додому. Дуже 

приємно усвідомлювати, що наша 

Україна дуже красива, з неймовірно величною історією. 

 

Ганна Щербина, волонтер проекту «Пам’ятаємо минуле – перемагаємо 

сьогодні», м. Кам’янське, victoriya.peterimova@gmail.com 

 

 

 

    

 

    

 24 липня в центрі підтримки 

жертв нацизму, при 

Сокальській районній асоціації 

інвалідів, відбулась чергова 

зустріч «Спілкування 

поколінь» у рамках програми 

«Місце зустрічі: діалог» за 

фінансування німецького 

фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє». 

Наша зустріч була присвячена 

спогадам, талантам, а також іменинниці Ользі, оскільки саме в цей день 

християни святкують день Святої Ольги. Серед наших гостей була пані 

Ольга, яка була приємно здивована привітаннями та подарунками від молоді. 

Літні і молоді таланти 



    Незважаючи на різний вік і тематику, кожен із учасників розповів цікаві 

історії із свого життя і показав свої вміння. Старше покоління згадувало про 

тяжке минуле, про боротьбу за волю України і за її майбутнє. В їх очах горів 

вогник гордості за недаремно прожиті роки, адже доля дала їм випробування 

і нелегку молодість, тяжку працю, вивезення на чужину, де були біль, 

розчарування, надія й переконання, що Бог допоможе з гідністю пронести 

цей життєвий хрест.  

   Захід відвідали підопічні Сокальського районного територіального центру, 

які на сьогодні є одинокими старенькими людьми, яким дуже бракує 

спілкування і дружньої підтримки.  

   Молоді учасники зустрічі із 

захопленням слухали розповіді 

старшого покоління, адже не 

думали, що в них є стільки сили 

волі, жаги до життя і віри в 

Бога.  

    Та й молоде покоління 

здивувало людей похилого віку 

своїми талантами, адже дзвінко 

лунали українські пісні, з 

гордістю декламувалися вірші 

про Україну, презентувалися вироби з бісеру, воску, малюнки, витинанки з 

кольорового паперу.  

    Не обійшлася зустріч без Бога. Літня пані Марія Прокопчук вчила молодь 

старовинної дитячої молитви, яка переходила в її родині з покоління в 

покоління і допомагала в важких хвилинах життя. 

    Наше щасливе майбутнє не може існувати без пам’яті минулого. І цьому 

ми завдячуємо нашим бабусям і дідусям.  

 

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 
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     13 липня 2018 року відбулися соціальні 

візити до літніх людей та інвалідів, які 

мешкають в с. Ісківці та Пулинці 

Лубенського району. Під час спілкування з підопічними волонтери провели 

неформальну оцінку потреб, послухали спогади та надали посильну 

допомогу в придбанні санітарно – гігієнічних засобів.  Організували 

відвідування спільно з Територіальним центром соціального обслуговування 

Лубенської райдержадміністрації. 

    Часто,  головна проблема самотніх осіб похилого віку – це просто брак 

спілкування, хоча є також багато інших потреб таких як випрати речі, 

приготувати їжу, купити продукти, одяг чи інші речі. Головна мета подібних 

зустрічей  – допомогти людям 

провести останні роки гідно, в 

звичному для них середовищі, 

в рідній домівці.  

    Волонтери надають 

допомогу лише там, де є 

необхідність. Тож, цього разу 

вшанували Демусенко Гану 

Петрівну 1929 року, 

Клименко Лідію Панасівну, 

1928 року, Сергієнко Віру Степанівну 1929 року, Сенько Антоніну Панасівну 

1928 року та Карпенка Григорія Карповича 1935 року народження. Всі вони 

пережили страждання під час нацистської окупації.  

   Своєю роботою працівники проекту прагнуть також привернути увагу 

громадськості до проблем старшого покоління, підвищити рівень 

усвідомлення проблеми демографічного старіння суспільства, 

індивідуальних та соціальних потреб людей похилого віку, їх внеску в 

суспільство.  

     Соціальні візити відбулись 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 «Місце зустрічі: діалог»  

Соціальні візити до осіб 

похилого віку 



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/ 

 

 

   У Карітас-Київ відбулося величне 

святкування 1030 річниці хрещення Русі-

України. У них взяли участь люди літнього 

віку з числа жертв націонал-соціалізму та 

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

підтримки німецького фонду EVZ та загальній організації і координації 

програми ВБО «Турбота про літніх».   

На цей раз була тема зустрічі: 1030 - річчя від часу хрещення Русі-України. 

Оскільки серед учасників чимало людей з вищою педагогічною освітою, то ж 

співпрацівники проекту, напередодні зустрічі, запропонували усім 

самотужки підготувати виступи на цю тему. 

Рівень підготовки та 

відповідальності приємно 

здивував. Адже велике число 

учасників не тільки системно 

та глибоко підійшли до 

підбору історико-

інформаційної бази для цієї 

теми, але й подбали про 

візуальний матеріал 

(символіку, книги та інші 

речі, що стосуються даної теми). У затишній доброзичливій атмосфері 

лунали виступи, наповнені цитатами з найдревніших історичних джерел - до 

монументальної праці історика Михайла Грушевського. Кожен мав нагоду 

висловити свої думки на цю тему. 

А далі - чаювання та несподіваний перехід на тему романсів й народних 

пісень. Люди спілкувались, а також слухали романси у виконанні Андрія 

1030-річчя хрещення 

Русі-України у 

Карітас-Київ 

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


Кочергіна та радо допомагали йому своїм пісенним вмінням. Ця зустріч була 

наповнена великим почуттям радості та поваги. 

 

Качур Володимир, журналіст та волонтер БФ «Карітас-Київ» 

м. Київ, 

syrotych@ukr.net 

http://www.caritas-kiev.org.ua/ 

 

   

   Уже рік ублагодійному фонді «Карітас»-

Броди за сприяння Німецького 

Федерального Фонду ЕVZ «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє.» в рамках програми «Місце зустрічі: Діалог» діє 

проект підтримки літніх осіб, спрямований на надання їм соціальної та 

психологічної опіки. Нещодавно відбулась чергова зустріч учасників проекту 

– людей «золотого віку», приурочену Дню Хрещення Київської Русі-

Українита з нагоди відзначення річниці своєї діяльності. 

Вкотре бабусі і дідусі об’єдналися в одну спільну християнську родину та 

поринули у спогади. А спогадів накопичилося чимало. Адже протягом року 

працівники «Карітасу» організовували для учасників проекту різноманітні 

тематичні зустрічі, майстер-класи, екскурсії та подорожі. Незабутні враження 

залишилися від поїздки у 

дельфінарій, що у місті Трускавець, 

виїзної зустрічіу село Підгірці, де 

відвідали Василіянський монастир 

та  унікальний королівський замок. 

А ще у Підгірцях студенти 

Бродівського педагогічного коледжу 

ім. М. Шашкевича, що є 

волонтерами БФ «Карітас»-Броди, 

провели костюмований флешмоб у 

вигляді середньовічного танку, а 

талановитий бродівський фотограф 

Євгенія Прістінська - незабутню 

літню фотосесію. Також учасники 

«Одвічно мідра 

сивино, в пошані 

голову схиляєм…» 

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


проекту неодноразово відвідували урочисті заходи та концерти, організовані 

Бродівським Народним домом. Особливо вразив виступ Національної 

заслуженої капели бандуристів України ім.Г.Майбороди.Усі ці неповторні 

спогади доповнилазвітна фотопрезентація «Тільки разом», яку підготувала та 

провела організатор дозвілля Любов Сітка. 

Зустріч літніх людей супроводжувалася смачним частуванням, дружніми 

бесідами, співами, веселим гумором. Поетеса з міста Глиняни Галина 

Міколяш, родові корені якої походять з Бродівщини, розважала присутніх 

авторськими піснями під акомпанування відомого піснетворця і виконавця 

пісень з села Суховоля, автора кількох пісенних збірок  Михайла 

Добрянського.  

Ця підсумкова зустріч вкотре довела, що літні люди відчувають себе 

молодими, а головне, ще важливими у цьому бурхливому сучасному 

світі.Завершилось дійство колективним виконанням церковного гімну 

України «Боже великий єдиний, нам Україну храни…». 

Проект «Створення умов для соціального включення представників цільової 

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

побутової, соціальної та психологічної підтримки», Карітас Броди  

Керівник проекту Ярослав Царик  

caritas-brody@ukr.net  

 

    

     Нет спору, погода в нынешнем июле 

очень нестабильная. Ветер нагоняет тучи, 

идет дождь, потом светит яркое солнышко. Не успеешь порадоваться, с неба 

опять льет… Но никакая непогода не помешала в предпоследнюю субботу 

месяца собраться жителям Вишневой на праздник собственной улицы.  

Отмечу сразу, что именно на этой улице проживают двое членов нашего 

проекта, которые значатся под статусом – маломобильные.  Поэтому именно 

им было очень важно принять участие в данном празднике, да еще и не 

просто посидеть, а еще и в составе ансамбля, о котором буквально год назад 

почти забыли.   

Александр Кесь и Неля Мовчун, рожденные в Германии, последние годы 

передвигались только в пределах своего подворья.  А в молодости пели в 

огромном колхозном хоре. Благодаря проекту, который поддерживает 

Праздик стал 

смотринами 



немецкий БФ «Память. Ответственность. Будущее» они получили 

возможность собираться вместе. Через несколько месяцев уже выступали 

перед селянами, хотя и не очень уверенно и в большей степени сидя.А уж на 

празднике своей улицы показали свою удаль сполна.  Окружающие их люди 

своими глазами увидели чудесное превращение бывших, казалось бы, очень 

больных односельчан. Вопросы сыпались, как из рога изобилия.  Что за 

фонд, как попасть в состав членов, как удалось выздороветь и так далее. 

Праздник 

удался на славу. И не только потому, что в ходе программы было сказано 

много слов об истории улицы и ее жителях. Не обошлось и без рассказа о БФ 

EVZ.  Для меня было самым главным то, что именно в ходе реализации 

нашего проекта наши подопечные получили ту заботу, которую они 

заслуживают. Именно с нашей помощью они стали вновь общаться друг с 

другом и появляться в обществе, выезжать в церковь и больницу, если надо.  

Они ожили и существенно поправили здоровье без особых лекарств.  И я 

видела, с какой завистью поглядывают в сторону моих подопечных те, кто не 

вошел в состав нашей целевой группы. 

Сам праздник представлял собой действо, воспетое в фильмах 60-х. Это 

настоящая ностальгия по прошлому, которая к счастью реально есть и в наше 

время. Почти все жители улицы пришли на праздник.  Многих мы подвезли. 

В одном из больших дворов были выставлены столы, которые накрывали 

тоже сообща. Люди сидели, слушали выступающих, подпевали песни, 



говорили между собой.  А когда пошел дождь, накрылись пленкой и 

продолжили веселье. 

Руководитель проекта            

Тамара Артамонова, 

Art.toma@ya.ru 

Корсунь Шевченковская районная организация ветеранов Украины 

 

 

 

    У липні ГО «Осинівська» вкотре зібрала 

літніх жіночок на тематичну зустріч в 

ра

мк

ах проекту «Місце зустрічі: діалог». 

Вже стало доброю традицією 

починати заходи із куліша, а потім 

переходити до основної програми. 

Бібліотекарі сіл Осинове та 

Заайдарівка на лоні природи біля р. 

Айдар провели бібліокаламбур 

«Ласощі – ознака радості» з нагоди 

Всесвітнього дня шоколаду, яке 

вигадали французи в 1995 році. 

Ініціативу щодо святкування дня 

шоколаду підтримують любителі цих 

ласощів у багатьох країнах світу. 

Говорять, що шоколад - джерело 

вічного щастя і символ неземної 

насолоди. Присутнім цікаво було дізнатися про історію виникнення 

шоколаду, як ростуть какао – боби, з яких виробляють улюблені у всьому 

світі ласощі. Жінки почули цікаві факти, легенди, технологію приготування 

шоколаду та його чудодійні властивості. Окрім того учасники заходу взяли 

участь у розважальній програмі: вікторині «Шоколадна мозаїка», конкурсах 

«Блискуча феєрія», «Щасливчик» та дегустували шоколад. Присутні 

почерпнули для себе багато корисного, а солодкоїжки затямили: щотижня 

можна їсти не більше 25 г. шоколаду. 

Всесвітній день 

шоколаду 

mailto:Art.toma@ya.ru


Шоколад зробив свою справу – підняв настрій на весь день. Тож по 

закінченні заходу зробили пам’ятне фото і розійшлися по домівках. 

 

Т.Горбенко, координатор волонтерів 

Проект «Привернення уваги до потреб колишніх жертв націонал-соціалізму 

через організацію спілкування між різними поколіннями та наданя їм 

посильної допомоги вдома силами волонтерів» 

ptushko27.07@gmail.com 

 

     

    Погожої літньої днини члени 

цільової групи та волонтери проекту 

« Покращення якості життя 

учасників проекту, розширення їх 

життєвого простору, подолання суспільної ізольованості  створення умов для 

діалогу з молоддю», який реалізується в м. Чернівці, відвідали один з 

найстаріших в Україні скельний Галицький Свято – Миколаївський  

чоловічий монастир. Він входить до п’яти найкращих скельних монастирів 

України. 

      Монастир причаївся  в 

скелях на висоті 150 м над 

річкою Дністер.  Він 

розташований в природних 

печерах вапняних скель на 

правому крутому схилі 

Дністровського каньйону. Аби 

дістатися основних споруд  

монастиря, ми скористалися 

східцями та переходами. 

       Із розповідей монахів монастиря, довідались, що  в 9 ст. до н.е. тут 

існувало дохристиянське святилище. На стінах скель ми побачили ієрогліфи, 

які говорять про те,що задовго до появи  ченців тут були язичники 

Виникнення православного скиту під назвою Галиця  відносять до 12 

століття. Ці місця ще недостатньо  вивчені археологами та істориками, що 

Відвідування унікального 

Галицького скельного 

монастиря 

mailto:ptushko27.07@gmail.com


породило  чимало легенд та переказів.    За переказами,  в далекому  1820 

році в ніч з  8 на 9 травня  троє рибалок побачили над Галицьким скитом 

зібрання зірок у вигляді хреста. Це порахували знаменням і побудували в 

скелях монастир по імені   святителя Миколая. Почули ми і про трагічні події 

в історії монастиря. В   1948 році радянська влада закрила монастир, а 12 

ченців були розстріляні.  

         Сучасна історія монастиря почалася зовсім недавно – 1999 року. Сюди 

переселились четверо монахів з Хрещатинського монастиря, що на 

Заставнівщині.  Загалом монастирський комплекс складається з понад 

двадцяти різних приміщень – колишніх каплиць, келій, комор, печерної 

церкви Миколая Чудотворця.  

        Учасники поїздки відвідали печерну церкву. Побували в келії 

пустельника – невелике вирубане в скелі приміщення. У глибині печери 

видовбана гробниця, де поховане тіло померлого монаха, який там жив. 

Скуштували монастирського обіду, окунулись в купель з цілющою 

джерельною водою, помилувались чудовими краєвидами Дністровського 

водосховища. 

Проект «Покращення якості життя учасників проекту, розширення їх 

життєвого простору, подолання суспільної ізольованості  створення умов 

для діалогу з молоддю», м. Чернівці, klevchuko@ukr.net,  

Спатарь  Н.  -  волонтер проекту 

 

 

  Не раз, будучи детьми, все мы 

посещали самые различные музеи, 

среди них – военные. Но далеко не 

всем довелось, посещая музей, 

пообщаться с реальными свидетелями событий, представленных на стендах, 

увидеть и узнать тех, чьи памятные вещи, фотографии, документы обычно 

демонстрируют экскурсоводы. 

Экскурсия Малицкого И. Ф. 

для детей 

mailto:klevchuko@ukr.net


Такая уникальная возможность была предоставлена детям и молодежи в 

рамках программы «Место встречи – диалог», участником которой является 

ХОБФ «Социальная служба помощи». В национальном мемориальном 

комплексе «Высота маршала И.С. Конева» прошла встреча Малицкого И.Ф. с 

молодежью. Игорь Федорович, бывший узник концлагерей Терезин и 

Освенцим, рассказывал 

детям о войне и своей 

нелегкой судьбе, а также 

подкрепил свой рассказ 

материалами экспозиции, где 

представлены многие 

документы и вещи из его 

личной коллекции, 

переданные в дар музею.  

Ребята находились под 

большим впечатлением от 

услышанного. К сожалению, нередко бытует мнение, что музей – это всего 

лишь собрание предметов, чьё время ушло и которые уже не нужны. Игорь 

Федорович, живой свидетель исторических событий, своим необычным 

рассказом как будто восстановил связь между эпохами, интегрировал 

прошлое в настоящее. Эпохи и поколения стали ближе, а дети смогли лучше 

понять те события и оценить вклад в настоящее людей, которых так мало 

осталось среди нас.  

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. 

tremlmaria@ukr.net 

 

 

 

 

 



 

   Активні учасники Луцької міської 

громадської ветеранської організації 

„Спілка в’язнів – жертв нацизму”  мали 

можливість відвідати Торчинський професійний ліцей та зустрітися з 

колективом закладу. 

Щиро та по домашньому привітно 

зустрів учасників екскурсії  директор 

ліцею Олександр Сергійович Вознюк. 

Він презентував навчальний заклад, 

ознайомив з його діяльністю, успіхами, 

та завданнями на перспективу.В ліцеї  

навчають студентів робітничих 

професій , а саме:  Столяр будівельний. 

Тесляр; Кухар; Муляр. Штукатур. 

Маляр; Муляр. Штукатур; Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва. Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування. Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С»). 

Присутні  побачили гарні кабінети та 

майстерні  виробничого навчання з 

сучасним обладнанням,  цікавилися 

процесом набуття професійних знань, 

ставили багато питань. 

,  

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» в рамках програми «Місце 

зустрічі ДІАЛОГ» за фінансуванням Німецького фонду 

«Пам'ять,Відповідальність та майбутнє» 

Валентина Лазарук, керівник проекту голова правління ЛМГВО „Спілка 

в’язнів – жертв нацизму” м.Луцьк, lazaryk@i.ua 

Екскурсія до «кузні 

робітничих кадрів» 



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

 

 

     

Святе історичне місце у Крилосі 

спонукає до внутрішніх змін – так 

говорять ті, хто хоча б раз там був. Карітас Івано-Франківськ організував 

поїздку-екскурсію для людей старшого віку до Крилоса. Це місце – серце 

Давнього Галича, столиця Галицько-Волинської держави. Благодатне місце, 

де колись вирувало  політичне, економічне і релігійне життя. Від княжого 

Галича зберігся фундамент Успенського собору 1157 року, побудований 

Ярославом Володимировичем (Осмомислом), який поступався величчю лише 

Софії Київській і Десятинній церкві.  

Люди золотого віку відвідали 

Успенська церкву 1535 р., де великою 

цінністю храму є Галицька 

Чудотворна ікона Божої Матері Божої 

з Крилоса. В 1157 році, після 

освячення  собору у княжому Галичі, 

князь Ярослав Осмомисл подарував 

церкві ікону Пресвятої Богородиці. З 

того часу вона стала покровителькою 

галицьких князів та їх нащадків.   

Отець Ярослав Жолоб, парох села Крилос, після Святої Літургії розповів 

історію Давнього Галича та 

чудотворної ікони Матері Божої, і 

люди похилого віку, які 

небайдужі до історії української 

державності, включилися в 

обговорення, зауваживши 

паралелі з сьогоденням. З 

Крилосу кожен повіз додому 

освячену ікону пресвятої 

Богородиці, духовне піднесення 

та теплі спогади .  

Екскурсія до Крилоса – 

серця Давнього Галича 

https://plus.google.com/u/0/s
https://www.facebook.com/caritas.ivanofrankivsk/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEPW_KPzWXZfxkEeoA1C2VQkYoZ-Y-ib1ROhoGl6o3l6lIfIJgDPnmWDwMiha1Xw6AjnEsz1hobYA7Xvx9U1kQ-0TtsuGeavdRjEbaw-O6XZwO62go15dq2FM74td-4AcnWHU&__tn__=K-R


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. Володимир Чорній , caritas.if.ua 

e-mail:  julie.kova2016@gmail.com 

 

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:  

Сокальська районна асоціація інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ 

Адреса: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Чайковського, 42 

80001 

Kononova-o@ukr.net 

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

	У Карітас-Київ відбулося величне святкування 1030 річниці хрещення Русі-України. У них взяли участь люди літнього віку з числа жертв націонал-соціалізму та волонтери. Заходи пройшли у рамках програми «Місце зустрічі: діалог» за підтримки німецького...

