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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2017 РОКУ 
 

Давно промайнули часи, які пов’язані з життям і звитягою 

українських козаків. Але й сьогодні Україна пам’ятає про 

своїх героїв, справжніх героїв Батьківщини. 

Вшануванню їх пам’яті відбувся захід присвячений 525-

річчю українського козацтва, який відбувся в межах 

реалізації проекту по Програмі підтримки «Місце зустрічі – діалог». 

Захід відбувся в приміщенні партнерської організації ГО «Центр культури, творчості та 

дозвілля вчителів». 

Важливу роль козаків в історії боротьби українського народу за свою незалежність висвітлив 

у своєму виступі В.П. Мойсов – голова Чернівецької 

обласної Ради козацтва при ОДА. Він наголосив на 

тому, що українські козаки покрили себе 

невмирущою славою, вони зі зброєю в руках 

проливали свою кров і завжди відстоювали свою 

віру і Батьківщину.  

Знаменно те, що 14 жовтня - свято Покрови Святої 

Богородиці і день Українського козацтва став ще й 

Днем  захисника України. 

Таким чином зберігається наступність поколінь і традицій захисників своєї Вітчизни.  

«Утвердження в майбутньому не буде, якщо минуле перекреслять люди». Такими рядками 

свого вірша розпочав свій виступ знаний в Чернівцях поет В.О. Обдуленко, учасник проекту. 

Зворушливо звучали його вірші про долю України, про її сьогодення із поетичного збірника 

«Пробач Україно!» 

Присутнім хотілось відповісти оптимістичним так на запитання поета: «Чи дійду я до тої 

величної днини, коли щастям заповниться серце моє, проспівати коханій, любимий Вкраїні, 

що вона вже у злагоді й мирі живе?» . 

Учасниця проекту, майстриня О.З. Коломієць із своєї поетичної скарбниці подарувала 

слухачам вірші: «Українська земля», «Кликав козак дівчиноньку». 

Музичним епілогом заходу був виступ бандуриста, кобзаря В. М. Перепелюка, який під 

бандуру виконав козацькі пісні. Присутні дружньо підспівували йому. 

З цікавістю присутні переглянули короткометражні фільми про козацьку звитягу. 

Розширенню їх знань про українське козацтво сприяло відвідування напередодні обласної 

виставки батального живопису заслуженого художника України А. Холоменюка, що 

експонувалася в Центрі культури «Вернісаж» та художньому музеї міста «Лицарська слава 

середньовічної Руси – України. Козаки – її спадкоємці» 

 

С. Кровякова - учасниця проекту 

"Покращення якості життя членів цільової 

групи проекту, розширення їх життєвого 

простору, подолання суспільної ізольованості, 

створення умов для діалогу з молоддю" м. 

Чернівці.  
 

 

 

 

 

ШЛЯХАМИ КОЗАЦЬКОЇ 

ЗВИТЯГИ 
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1 жовтня  2017р.  БО «Вікторія» було проведено акцію з 

нагоди Міжнародного дня людей похилого віку у форматі 

вуличних мікровистав. Акторами і режисерами були самі 

літні люди, допомагали їм у цьому молоді волонтери-учні 

Центру підготовки робітничих кадрів. Темами 

мікровистав були випадки кривди з життя літніх людей, неувага і нехтування їхніми 

проблемами з боку різних установ і людей взагалі. (Банк, лікарня, швидка допомога, 

громадський транспорт). 

Монологи і сюжети міні-вистав складені на основі розповідей учасників проекту 

«Покращення якості життя літніх мешканців м. Покров та 

Олександрівка, Гірник, що постраждали від націонал-

соціалізму». 

На Акцію були запрошені друзі учасників, рідні, знайомі, члени 

ветеранської організації, спілки в'язнів, представники влади. 

«Сила як держави, так і окремої людини, полягає в тому, чи 

готові вони допомагати слабшому. Люди похилого віку 

потребують нашої уваги і 

підтримки» - точка зору керівника ПМБО «Вікторія» 

Андрія Волкова, озвучена в перериві між спектаклями. 

Серед глядачів і учасників розповсюджувався 

роздатковий матеріал –календарики на 2018 рік. По 

закінченню акції творчому колективу, що приймав участь 

в організації заходу, подарували солодкі подарунки , 

молодь та літні люди разом почаювали, обмінялися 

враженнями. Всі отримали масу емоцій та гарного 

настрою. 

Завдяки проведеному заходу було пригорнути увагу представників місцевої влади, 

мешканців міста, ЗМІ до конкретних проблем людей похилого віку, пролунав заклик 

прийняти до уваги величезний творчий потенціал людей похилого віку. Крім того, зміст 

мікровистав мав величезний виховний вплив на представників молодого покоління , що були 

присутні на акції. 

Покращення якості життя літніх мешканців м. 

Покров та с. Олександрівка, Гірник, що 

постраждали від націонал-соціалізму, через 

подолання їх соціальної ізольованості, ре-

соціалізацію та надання їм практичної 

допомоги» соцпрацівник Людецай О.М. 

 

 

В биографии Владимира Васильевича Темненко сошлись 

события целой эпохи. Во многих из них он был самым 

активным участником. Сейчас ему 94 года, но он с 

удовольствием принял предложение рассказать о себе нам 

и ребятам из соседней школы. 

«Когда началась Великая Отечественная война мне не было полных 16 лет. Во второй 

половине июля 1941 года фашистские войска оккупировали мой родной город Корсунь.  

Началась самая тяжелая и трудная страница в моей жизни.  Фашисты силой угоняли 

молодежь на каторжные работы в Германию», - начал свой рассказ Владимир Василевич. 

В неполных 17 лет вывезли Володю в Эффурт на стекольный завод. Бежал. Поймали и 

отправили на завод в село Омельштан. Бежал дважды. Второй побег оказался удачным, но 

его сонного поймали на станции Наумберг. Теперь его уже отправили в тюрьму Галле, а 

оттуда в Бухенвальд в детский блок.  

Тихим голосом Владимир Васильевич продолжал: «После короткого допроса и бани нам 

 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА- 

ВЛАДИМИР ТЕМНЕНКО 

 

АКЦІЯ «ВІК ВИМАГАЄ»  

В М. ПОКРОВ 
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выдали деревянные колодки, парусиновые брюки и тужурку серо- белого цвета, головной 

убор в виде «испанки». Меня и еще нескольких ребят отвели в единственный в лагере 

деревянное здание для малолетних заключенных под № 8. Там я увидел до сотни худых, 

слабых, почти высохших ребят. Через некоторое время в ходе разговоров я отыскал среди 

них своего земляка Кодому Григория из с. Хильки. От него узнал, что малолетки живут в 

лагере от 2 до 2,5 месяцев, но некоторые сидят и дольше». 

Через три месяца Владимира избитого, изможденного, но не сломленного духом отправили 

на пороховой завод. И оттуда 

бежал. Добрался до родного 
дома полуживым. Мать не узнала 

сына. О житье бытье в оккупации 

– отдельный долгий разговор. 

Как могла мать доставала 

лекарства, лечила 

«туберкулезного» сына и 

чудодейственными отварами. 

Фашисты все это время обходили 

хату стороной, боясь заразы. 

Молодой организм победил, к 

весне 1944 года Володя быстро 

пошел на поправку. 

А в марте этого же года вновь 

встал в строй и пошел защищать 

свою Родину. Воевал. Имеет множество правительственных наград. И на протяжении всей 

жизни ярко высвечивалась его героическая страница, касательно боев. И совсем 

замалчивалась или нехотя вспоминались плены, побеги, концлагерь и подневольная работа 

на чужбине. 

Нам удалось растопить сердце старого воина, и он впервые так откровенно рассказывал о 

своей лихой молодости и дал согласие собственноручно написать историю этого периода 

своей жизни для проекта «Быть человеком», вторая часть которого стартовала в рамках 

проекта «Место встречи – диалог» при финансовой поддержке немецкого 

благотворительного фонда «Память. Ответственность. Будущее». О деятельности Фонда EVZ 

Темненко слушал с большим интересом. И провожал он нас словами: «Спасибо Фонду и вам 

за встречу, спасибо за память, спасибо за внимание».  

 

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 

 
 

Цей тренінг було проведено ГО «МФ «Взаєморозуміння і 

толерантність» в відділі техніко-економічної літератури 

Запорізької обласної науково-універсальної бібліотеки 

разом з бібліотекаром Демчук Ірини Іванівни та 

волонтером - лектором з Червоного Хреста. Володимир 

дуже детально розповів і продемонстрував на манекені різні методи допомоги і догляду. 

(Тренувались на манекенах, як виконувати штучне дихання та масаж серця; На дерев’яних 

НАДАННЯ ПЕРШОЇ 

ДОПОМОГИ ТА  

ДОГЛЯД ЗА ЛЮДЬМИ 

ПОХИЛОГО ВІКУ 

mailto:artamonovatoma@gmail.com
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макетах демонстрували де і які органи тулуба знаходяться) Навчено 8 волонтерів, 2 

представника ЦГ і їх родичів. Ці тренінги дадуть покращення якості спілкування та 

проведення зустрічей волонтерів з членами цільової 

групи, набуття практичних навиків надання першої 

медичної допомоги, догляду за людьми похилого віку, 

особливо немобільним та мало мобільним членам 

цільової групи. Вони зможуть вчасно отримати допомогу, 

яка попередить розвиток хвороби. 93-річний Проценко 

Григорій Лукич, з свого багатого досвіду, розповів і 

продемонстрував народні способи надання першої 

допомоги: придавити мізинець до болю і так потримати 

декілька секунд - це може знімати серцеву біль; а якщо 

закласти пальці рук в замок і легенько надавити на горло 

в області шиї, то це може зняти приступ кашлю. Всі дружно за ним повторювали, а дехто і 

занотував ці методи. 

 

Назва 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». 

Волонтер проекту Саакян В.А.,  

ел. адреса  tolerant_zp@ukr.net 

 

 
У жовтні 2017 року у Клубі активного довголіття «Друга 

молодість» відбулася зустріч, присвячена 73-ій річниці 

визволення України від фашистських загарбників. Про 

воєнні часи, свою долю та спогади розказала Прокопенко 

Ольга Григорівна, яка народилася у Блехамері – 

допоміжному таборі Освенциму. Жінка показала присутнім свої фото, пам’ятний альбом зі 

спогадами про матір та батька, а також власну медаль «70 років перемоги над нацизмом».  

Слухаючи Ольгу Григорівну, молоді люди – студенти 

Харківського педагогічного університету, які також завітали 

на свято, були вражені тим, що вони почули, ледь 

стримували сльози. 

Однак найбільше 

зачепили молодих людей 

пісні та вірші, які 

виконала жінка.  

Зі словами вдячності та 

квітами для Ольги Григорівни виступила молодь: «після 

всього, що ми сьогодні почули, нам просто важко 

повірити, що людина здатна не просто вижити, але й 

зберегти оптимізм, залишатися творчою та талановитою людиною!» 

 

Проект «Укріплення соціальних зв'язків 

людей, які постраждали від нацизму, шляхом 

проведення зустрічей з молоддю, як для 

мобільних, так і для немобільних літніх 

людей», 

місто Харків.  

73 РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ 

УКРАЇНИ ВІД 

ФАШИСТСЬКИХ 

ЗАГАРБНИКІВ 

mailto:tolerant_zp@ukr.net
https://mkrada.gov.ua/files/Kultura/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%A3%D0%AE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80.docx
https://mkrada.gov.ua/files/Kultura/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%A3%D0%AE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80.docx
https://mkrada.gov.ua/files/Kultura/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%A3%D0%AE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80.docx
https://mkrada.gov.ua/files/Kultura/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%A3%D0%AE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80.docx
https://mkrada.gov.ua/files/Kultura/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%A3%D0%AE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80.docx
https://mkrada.gov.ua/files/Kultura/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%A3%D0%AE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80.docx
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Пиво з піною, світле і темне, ароматичне і гіркувате. 

Завжди хотілось, знати, де воно народжується і подивіться 

на цей цікавий процес. Ось нам і пощастило відвідати 

пивзавод і спробували смачне пиво з самих його витоків! 

Нас зустрічали доброзичливі лиця молоді на плакаті і 

пропонували нам пригощання. Екскурсовод Людмила 

завірила, що всі зможуть відвідати напої, але тільки на прикінці зустрічі. Наш остарбайтер, 

88- річний Гальвас І.О. зробив багато фото, особливо його зацікавили здоровенні чани, в які 

доставляється солод, хмель та вода і при заданій температурі 

починається процес бродіння. І тільки після обробки через 

півмісяця пиво буде готове. 83-річний остарбайтер 

Виноградов В.П. цікавився, що значить «живе» пиво – це не 

пастерізований напій і має не великий термін придатності. 

Зараз Запорізький пивоварний завод входить до складу 

Carlsberg Ukraine, одного з найбільших виробників пива та 

безалкогольних напоїв в Україні. Це підприємство харчової 

промисловості України, зайняте у сфері виробництва та збуту продукції броварства.  

Наприкінці нам запропонували в дегустаційній залі відвідати всі види пива, але дехто 

погодився тільки на безалкогольні напої. 91-річна Сосновська М.Т. отримала в подарунок 

відкривальний пристрій для пляшок, екскурсовод подарувала зважаючи на її вік. Доволі 

добре Запорізьке пиво і екскурсію провели дуже цікаво. 

 

Назва 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». 

Волонтер проекту Саакян В.А.,  

ел. адреса  tolerant_zp@ukr.net 

 

 

Волонтери відділення Всеукраїнської благодійної 

організації «Турбота про літніх в Україні» в місті 

Хмельницькому відвідали колег-партнерів по проекту у 

місті Києві. Хоч ми постійно спілкуємось зі своїми 

партнерами по проекту у Житомирі, Тернополі, Чернігові 

та Києві у вигляді скап-конференцій, живе спілкування має 

свої переваги. Відділення Всеукраїнської благодійної 

організації «Турбота про літніх в Україні» в місті Києві 

розміщується, так як і у Хмельницькому ,у територіальному 

центрі . Волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як 

правило, творчі ідеї. Створення ресурсних центрів для осіб, 

що доглядають старечих мало мобільних людей, які 

постраждали від нацистських переслідувань типовий 

приклад.  

У Хмельницькому, так як і 

у Києві, ресурсний центр розміщується у територіальному 

центрі соціального обслуговування. І інші заходи, 

заплановані проектом, відбуваються у територіальних 

центрах. Тому для успішного виконання проекту важливі 

дружні партнерські стосунки з адмінресурсом управлінь 

соціального захисту та територіальних центрів соціального 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО ПИВО 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 

КОМБІНАТУ 

ВІДБУВСЯ ОБМІН 

ОЗНАЙОМЧИМ ВІЗИТАМИ 

МІЖ ВОЛОНТЕРАМИ-

УЧАСНИКАМИ ПРОЕКТУ 
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обслуговування. Хмельницьких волонтерів радо зустріли у територіальному центрі 

Дніпровського району міста Києва. Учасники зустрічі ознайомилися з напрацюваннями та 

обмінялись досвідом. На фото: волонтери відділень у Хмельницькому та Києві та працівники 

територіального центра Дніпровського району міста Києва. 

 

Проект «Створення ресурсних центрів для 

осіб, що доглядають старечих мало мобільних 

людей, які постраждали від нацистських 

переслідувань» 

волонтер відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Турбота про літніх в 

Україні» в місті Хмельницькому Берлінська 

Валентина. 

 

 

 

Зустріч «Долаємо осінній смуток» стала прикладом як із 

задоволенням приймати осінній стан душі. Чудові вірші 

Ліни Костенко, Миколи Дорізо, Тетяни Кас’ян стали 

гарним «сезонним подарунком» для присутніх. Учасники 

зустрічі з задоволенням оглянули малюнки, в’язання, 

декоративні вироби, фотографії, зроблені учасниками зустрічі. «Веселий танець» у виконанні 

Галини Алексєєвої і Валентини Медведєвої та фрагменти занять з танцювальної аеробіки під 

керівництвом Ірини Кирилової показали, що всі 

захоплення стають стимулом до життя. Більше світла та 

кольору, яскраві кольори, частіше бувати на вулиці –такі 

поради вчених. Прикладом стали чудові квіти, що 

прикрашали зал. Тетяна Харламова зауважила, що фізична 

активність поліпшить настрій, поповнить запаси енергії та 

допоможе залишитись у формі. Присутні почули, що 

постійна зайнятість, мрії, що зігріють душу осінніми 

вечорами, вирощування квітів, смачна їжа та правильне 

харчування кожному піднімуть настрій. Пісні квартету 

волонтерів «Даруємо настрій» в складі Ганни Кухарчик, 

Катерини Бобровник, Надії Головченко, Валентини Ковтун 

викликали щирі аплодисменти присутніх. Завершальним 

етапом зустрічі стало чаювання з солодощами в колі друзів, 

як важливої запоруки повернення радості у житті. Зустріч 

проведена Відділенням Всеукраїнської благодійної 

організації «Турбота про літніх в Україні» в м. Черкаси в рамках проекту «Створення 

безпечної зони для людей старечого віку», що виконується за підтримки Фонду EVZ. 

 

Тетяна Бугеря – виконавчий директор «ТЛУ» 

в Черкасах 

 

 

ДОЛАЄМО ОСІННІЙ 

СМУТОК 
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Волонтерів 

Всеукраїнської 

благодійної організації 

«Турбота про літніх в 

Україні» у місті 

Хмельницькому мер Олександр Симчишин відзначив 

подякою на день міста 23 вересня 2017 року. Щирі слова 

подяки містяни підтримали гучними оплесками, адже 

завдяки добрим справам організація відома в місті і 

користується повагою у пересічних громадян та 

підтримкою керівників територіального центру, управління соціального захисту та мерії. 

Участь у проекті Німецького Федерального Фонду за програмою «Місце зустрічі: Діалог» 

«Створення ресурсних центрів для осіб, що доглядають старечих маломобільних людей, які 

постраждали від нацистських переслідувань» принесли у соціальну сферу нові, творчі та 

сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем. Завдяки справам 

волонтерів громадськість почала помічати пенсіонерів, а головне-розуміти, що їх ще рано 

списувати з рахунків, що вони можуть і хочуть бути корисними суспільству, що мають 

потенціал, який потрібно використовувати. На фото: нагородження; актив організації; 

кращий волонтер відділення 2017 року Ігор Мещишин. 

 

Проект «Створення ресурсних центрів для 

осіб, що доглядають старечих маломобільних 

людей, які постраждали від нацистських 

переслідувань», місто Хмельницький 

 

 

18 жовтня ми з волонтерами відвідали Підбузький 

Геріатричний пансіонат, який знаходиться в нашому 

районі. Пансіонат розрахований на 115 осіб і на час нашого 

візиту, вільних місць не 

було. Нас там прийняли 

дуже тепло, персонал пансіонату як не дивно є щирий і 

відкритий на вдвідувачів, а жильці безмежно раді і вдячні 

відвідувачам ззовні. Від працівників закладу ми дізнались 

про специфіку роботи з людьми похилого віку і побачили 

професійне вміння їхньої праці. А історії, які ми почули від 

проживаючих там людей, одночасно зворушили нас до 

глибини серця і надали ще більшого стимулу і мотивації 

допомагати літнім людям. Їдучи назад ми відчували 

задоволення з виконаної роботи і кожен ділився багажем ідей та пропозицій на майбутнє. 

 

Проект "Розвиток волонтерського руху задля 

допомоги колишнім жертвам тоталітаризму", 

м. Дрогобич 

 

 

Нелегким було вигнання вермахту з України. Для цього 

проведено 11 стратегічних та 4 фронтових наступальних 

операцій. Одна з них, «Дніпропетровська наступальна 

операція», дала змогу визволити від окупації важливі 

промислові центри серед яких і Дніпродзержинськ 

(Кам’янське). Наприкінці жовтня прийнято віддавати данину пам’яті воїнам, що загинули в 

боях за визволення України, та мирним жителям, постраждалим від дій фашистських 

 

 

ПОДЯКА НА ДЕНЬ МІСТА 

ВІДВІДАННЯ 

ПІДБУЗЬКОГО 

ГЕРІАТРИЧНОГО 

ПАНСІОНАТУ 

 

ПАМ'ЯТЬ СЕРДЕЦЬ 
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окупантів. Про це говорилось на зустрічі «Пам'ять серця» у затишному актовому залі НВК 

Гімназія №11. Педагогічний колектив на чолі з директором Наталією Ревою радо приймав 

учасників проекту «Пам’ятаємо минуле – перемагаємо сьогодні» (керівник Вікторія 

Петерімова): членів міського відділення Української спілки в’язнів – жертв нацизму (голова 

Алевтина Шевченко), представників міської Ради ветеранів та фахівців міської бібліотеки   

Захід проходив рамках програми «Місце зустрічі – діалог» за підтримки німецького фонду 

«Пам’ять, відповідальність, майбутнє». 

Фахівець міської бібліотеки Катерина Мовчанова 

розповідала про окупацію нашого міста, яка тривала 26 

місяців з 23 серпня 1941 до 25 жовтня 1943 року. Ця 

розповідь була доповнена переглядом фільму Телекомпанії 

«Автор ТВ», герої якого учасники міської підпільної 

організації та рядові жителі міста говорили про нелегке та 

небезпечне життя  городян в окупації, воїни-визволителі 

ділилися своїми спогадами про підготовку, хід та настрій 

бійців – учасників Дніпропетровської наступальної 

операції. До вподоби учасникам зустрічі прийшлися і пісні періоду другої Світової війни у 

виконанні хору "Дніпрянка".  

-Пам'ять серця це історія конкретної людини і її пам'ять, вистраждана і правдива,- сказала 

голова МВ УСВ-ЖН Алевтина Шевченко.- Разом з іншими конкретними людьми вони 

творили непросту історію нашого суспільства. То ж потурбуватися про покращення якості їх 

життя, зберегти пам'ять їх сердець головна мета проекту «Пам’ятаємо минуле – перемагаємо 

сьогодні», жовтнева зустріч в гімназії № 11 м. Кам`янське – один із багатьох кроків по 

досягненню мети. 

 

Людмила Качанова, волонтер проекту 

«Пам’ятаємо минуле – перемагаємо сьогодні», 

м. Кам’янське  

067-294-95-21  

victoriya.peterimova@gmail.com   

 

 

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.  

 

СИВИНА У СКРОНЯХ - 

МУДРІСТЬ У ОЧАХ 

mailto:victoriya.peterimova@gmail.com
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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 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  

 

10 листопада 2017 року в приміщені Новаківського 

сільського будинку культури відбулася інформаційна 

зустріч «На сторожі власного здоров'я!». В організації 

зустрічі взяли участь територіальний центр соціального 

обслуговування (надання послуг) Лубенської РДА та 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ», а посприяли його 

проведенню, виступивши з цікавими та корисними інформаційними повідомленнями 

завідуюча відділенням терапевтичної стоматології Лубенської міської комунальної 

стоматологічної поліклініки Наталія Олександрівна Кондратенко та завідуючий 

зубопротезним відділенням Сергій Павлович Вільховий. Учасниками зустрічі стали особи 

похилого віку, працівники будинку культури та бібліотеки, а до профілактичної бесіди про 

захворювання зубів у дітей приєдналися і учні Новаківської загальноосвітньої школи.  

Також, лікарі розповіли присутнім про функції 

первинної медико-санітарної допомоги та місце 

стоматологічних послуг у цій ланці в світлі медичної 

реформи. Сергій Павлович Вільховий наголосив, що 

комунальна стоматполіклініка надає населенню такі 

послуги безкоштовно. 

Наприкінці заходу учасників закликали слідкувати за 

своїм здоров’ям та побажали менше хворіти, що 

особливо актуально для літніх людей у осіннє – 

зимовий період. Були розроблені та поширені серед 

учасників пам’ятки «Як не захворіти на туберкульоз» та демонструвалися інформаційні 

стенди з життєвими історіями, що відображають зміни в житті учасників 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». 

Проект 

«Організація роботи волонтерських соціальних 

 

НА СТОРОЖІ ВЛАСНОГО 

ЗДОРОВ'Я! 
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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/  

 

  

Волонтери-учасники проекту «Створення ресурсних 

центрів для осіб, що доглядають старечих мало мобільних 

людей, які постраждали від 

нацистських переслідувань» 

прийшли привітати мера 

міста Симчишина Олександра з днем народження. Це стало 

доброю традицією, адже минулого року такий захід сподобався, 

відчувалося, що мер щиро 

радий таким вітанням. А 

пахощі духмяної домашньої 

випічки створили затишну атмосферу. На жаль, зустріч 

швидко минула, залишивши тільки приємні спомини про 

обійми з молодим мером. Але ще довго вони будуть з 

усмішкою і блиском в очах переглядати світлини цієї 

події. Волонтери Всеукраїнської благодійної організації 

«Турбота про літніх в Україні» в місті Хмельницькому 

користуються повагою і підтримкою мерії. Нажаль не 

вдалося виграти проект громадських ініціатив, до омріяних 100 тисяч гривень не вистачило 

0,2 бали (серед 60 проектів обрали 15, а наш рейтинговий номер був 16). Тому в наступному 

році готуємось знову взяти участь у подібних заходах для залучення додаткового 

фінансування. 

 

Голова відділення Всеукраїнської благодійної 

організації «Турбота про літніх в Україні» в 

місті Хмельницькому Алла Соловей. 

 

 

По-справжньому неординарним було для учасників 

проекту ГО ЖЦ «Надія» відзначення трьох знакових свят 

жовтня – Дня Покрова Пресвятої Богородиці, Дня 

українського козацтва та 

Дня захисника Вітчизни. 

З їх нагоди вони завітали до Мистецько-концертного 

центру імені Івана Козловського, де відбувся літературно-

музичний вечір «Легенди про Мазепу».  

Під час цієї яскравої мистецької події усі присутні 

довідалися, що знаменитий український гетьман був добре 

відомий не лише в Україні, але й за її межами – в Європі та 

Америці. Цій надзвичайно колоритній історичній постаті 

присвятили свої твори композитори, художники та 

письменники з світовими іменами: Ференц Ліст, Петро 

Чайковський, Ежен Делакруа, Джордж Байрон, Віктор 

Гюго… І це лише деякі імена.  

 

У МЕРА 

 

ЛЕГЕНДИ ПРО ГЕТЬМАНА 

МАЗЕПУ 

 

mailto:tviisvit@gmail.com
https://www.facebook.com/tviisvit/
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Під час вечора цікаві факти про українського гетьмана чергувалися з виступами прекрасних 

співаків. Глядачів просто підкорили голоси соліста Національної оперети, заслуженого 

артиста України Сергія Авдєєва, лауреатки міжнародних конкурсів Ганни Коваль,  володаря 

чудового басу, артиста Національного театру ім. Івана Франка  Володимира Збаразського, 

яким акомпанувала талановита піаністка, лауреатка міжнародних конкурсів Анна Поліщук. 

Переглянули й архівні відео із записами виступів народного артиста України та Молдови 

Віктора Куріна, Веймарського симфонічного оркестру під орудою Кирила Карабиця та 12-

річної лауреатки міжнародних конкурсів Мей Руї. 

Ця мистецька зустріч була не тільки естетично насиченою, але й надзвичайно 

пізнавальною. Наступного дня продовжили святкування в одному з київських кафе, де щедро 

ділилися своїми враженнями від побаченого та почутого з тими, кому не вдалося побувати на 

цьому чудовому концерті. Заходи відбувалися в рамках в проекту, який ГО ЖЦ "Надія" 

здійснює за програмою "Місце зустрічі - діалог" при підтримці німецького фонду EVZ. 

 

Людмила Слєсарєва, керівник проекту 

«Психосоціальна активізація життєдіяльності 

людей похилого віку засобами культури і 

мистецтва та шляхом зацікавлення суспільства 

їхніми долями і досягненнями» 

e-mail: pir.dds.nm@gmail.com  

тел.: +380 95 561 19 84 

 

 

 

В нашому календарі є багато дат, які нагадують нам про  

далекі роки Другої світової війни. Однією з таких дат є 28 

жовтня – день 

визволення України 

від німецько-

фашистських загарбників. В цей день в с. Євгенівка біля 

пам’ятника загиблим воїнам-визволителям зібралися 

члени «Центру соціальної активності людей похилого 

віку, в тому числі жертви націонал-соціалізму», щоб 

пригадати імена наших співвітчизників, які своєю 

мужністю і безкорисною любов’ю до Батьківщини, 

усіма силами, а найчастіше ціною власного життя, 

наближали день звільнення від фашистської окупації.  

Свідки тих років ділилися спогадами про те, як допомагали піднімати Україну з руїн. Згадали 

своїх земляків, чиє життя забрала війна. 

Вічна їм пам’ять і пошана! 

 

Дирда Т.Ю. – керівник проекту: 

"Підтримка колишніх жертв націонал-

соціалізму через організацію дозвілля, 

направленого на зміну якості життя та відчуття 

своєї значущості в суспільстві, подолані 

ізольованості" 

ГО «ВІВАТ» 

Tomo4ka68@ukr.net  

 

 

 

 

 

ПАМ’ЯТЬ В НАШИХ 

СЕРЦЯХ 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
mailto:Tomo4ka68@ukr.net
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12 листопада відбулась цікава зустріч дітей, молоді з 

особливим потребами та людей похилого віку у Центрі 

підтримки жертв нацизму, який вже 6 років працює при 

громадській організації Сокальська районна асоціація 

інвалідів на Львівщині.  

   Зустріч розпочалася із невеликого концерту літніх та молодих артистів ансамблю 

«Яворина» із села Горбків. Після пісень було чаювання та бесіда. Діти та молодь мали 

завдання підготувати цікаві вирази про життя, використовуючи художню літературу, 

народну мудрість та соціальні мережі. Літні учасники зустрічі розповідали про цікаві життєві 

мудрості, прикмети, сімейні відносини та цінності, які переважали у давнину.  Про 

американські традиції та народні прислів’я розповіла волонтер Корпусу Миру США в 

Україні Дженніфер Лі, яка вже 2-другий рік працює в 

асоціації.  

    Ми разом дійшли висновку, що з роками життя 

змінюється. Це не означає, що в гіршу сторону – 

просто стає іншим, еволюціонує разом із цивілізацією 

та технікою. В таких умовах важливо залишитися 

людиною та пам’ятати про старше покоління, завдяки 

якому ми зараз і маємо сучасне життя. Усім 

сподобалися мудрі слова 74-річної пані Ольги «Не 

шкодуйте про те, що старієте: багатьом було у цьому відмовлено. Життя дається усім, а 

старість – обраним».      

 

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 

 

 

Жовтень та листопад поточного року для учасників 

проекту «Привернення уваги до потреб колишніх жертв 

націонал-соціалізму через організацію спілкування між 

різними поколіннями та надання їм посильної допомоги 

вдома силами волонтерів» були досить насиченими. Так як 

ми організували та провели декілька цікавих заходів для людей різних вікових категорій, в 

тому числі для осіб з числа цільової групи проекту. 

 

ЖИТТЯ ДАЄТЬСЯ УСІМ,  

А СТАРІСТЬ - ОБРАНИМ 

 

 

ЗБІР ШИПШИНИ 

 

mailto:Kononova-o@ukr.net


13 

Спочатку взяли участь у всесвітній акції «Вік 

вимагає». Таким чином люди літнього віку 

висловили свої проблеми та потреби, в т.ч. 

зустрілися з представниками органів місцевого 

самоврядування. Це відбулось під час святкування 

380-річчя с. Осинове, де було розіграно 2 сценки з 

життя сільських жителів. Як приклад, старенька 

жінка пішки дібралася в центр громади на концерт 

(транспортне сполучення відсутнє). Під час заходу в 

парку їй стало зле. Медпрацівник ФАПу швидко 

надала допомогу, що дуже добре. Проте люди, які 

сиділи поруч на лавках, весь час обурювалися, що їм заважають дивитися виступ. Трохи 

пізніше розіграли подібну ситуацію, тільки вже в приміщенні сільського клубу. Тут бабусі 

треба було зробити ін’єкцію. Для проведення процедури стареньку вивели в інше 

приміщення та довго роздягали, аж поки зробили те, що треба було зробити. Справа в тому, 

що заклад не опалюється, тому всі були одягнені у багато теплих речей. Під час акції 

присутні отримали календарики на 2018 рік з закликом не кривдити літніх людей.  

До дня людей похилого віку ГО «Осинівська» організувала поїздку зацікавлених осіб у с. 

Піски, де учасників заходу тепло зустрічали не тільки жителі села, а й сільський голова. 

Люди отримали добрі враження та приємні спогади. 

Окрім того з нагоди всесвітнього дня доброти, запросили всіх бажаючих взяти участь у зборі 

ягід шипшини для наших підопічних. Цей захід надихнув на другу добру справу – пошиття 

мішечків для трав’яних чаїв, які у грудні плануємо рознести по адресатам. 

Справа, яку ми реалізовуємо завдяки цьому проекту вкрай необхідна. Увага до жертв 

націонал-соціалізму людей різних поколінь надихає представників цільової групи жити 

насиченим життям, а нас бути толерантними. 

 

Голова ГО «Осинівська» 

К.П. Чмихова 

 

 

В жовтні в Бориславській державній гімназії відбулась 

презентація книжки учасника проекту Ганни Попової 

«Галичанка на 

лісоповалі». Трагічна 

доля, втрата батьків під 

час війни, нелегкий життєвий шлях,  переслідування та 

поневіряння на засланні в Сибірі,- все це описане в цьому 

автобіографічному нарисі. Пані Ганна власноруч 

подарувала цей доробок директору гімназії п. Любі Савці 

та поспілкувалася з гімназистами 10-11 класів. 

Презентацію цієї книги молодому поколінню заплановано 

провести і в інших навчальних закладах міста. А 

надихнули на написання саме такої книги інші учасники проекту , які є активними 

учасниками зустрічей поколінь.  

Ця зустріч відбулася в рамках програми «Місце зустрічі –діалог». За підтримки німецького 

фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє». 

 

Марія Підлубна, МБФ «Карітас-Борислав» 

керівник проекту 

 «Соціальний супровід та адвокація інтересів  

жертв тоталітарних режимів» 

opetrop@i.ua 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 

СПОГАДІВ 
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Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  організація 
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Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 
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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: 

Харківський обласний благодійний фонд 

«Соціальна служба допомоги» 

Адреса: місто Харків, 

вул. Полтавський шлях, 1/3, кв. 27 

61052 

http://www.tlu.org.ua/
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