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Дбаємо про своє здоров'я 
 

 

З нагоди дня людей похилого віку  з 9 по 10 листопада в Карітасі  Борислав  

соціальними і медичними працівниками  було проведено  благодійну  акцію 

«Потурбуйся про своє здоров'я». Всі небайдужі до свого здоров'я мешканці міста, а 

це в основному люди похилого 

віку,  змогли зробити 

кардіограму, виміряти рівень 

цукру в крові, та тиск, а також 

отримати кваліфіковану  

консультацію лікаря. Цією 

нагодою скористалось і багато 

учасників проекту «Соціальний 

супровід та адвокація інтересів 

жертв  тоталітарних 

режимів»,серед яких Дубовик 

Н.М., Качмарчик А.М., Мазурик 

Г.І., Шніцер Ю, М., Солецька 

В.Б., Солецький О.В., Мацьків 

О.Д., та багато інших  які уже 

переступили свій віковий поріг в 

80  років і в силу численних життєвих обставин мають слабке здоров'я. Ці люди не 

тільки отримали кваліфіковані медичні послуги, а й змогли поспілкуватись, 

очікуючи своєї черги, пропити чаю та поділитися своїми переживаннями. 

 
 

Керівник проекту «Соціальний супровід та адвокація  

інтересів жертв тоталітарних режимів» 

Марія Підлубна,   

МБФ «Карітас-Борислав» 

opetrop@ i.ua 
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Сумна і трагічна сторінка історії 

України: голод 1932-1933 рр., коли 

невидима війна спустошувала цілі села, 

коли ніхто не знав, скільки людей тоді 

злягло у могили...  

До Дня памяті жертв Голодомору 

працівники проекту 23 листопада 

2017р.організували зустріч людей 

похилого віку, жертв тоталітарних режимів. Після спільної молитви за душі 

заморених голодом людей зустріч продовжили учні ЗОШ с. Крихівці, які зробили  

невеликий екскурс до трагічної історії 1932-1933 років. Учні запросили спільно 

переглянути фільм про голодомор «Жнива розпачу». Під враженням  побаченого  

присутні  ділилися своїми почуттями  і думками, бо учасникам зустрічі болить 

Україна і її трагічна історія, частиною якої вони є. На очах у кожного бриніла 

сльоза, серце краялось від однієї думки, що доводилось пережити тоді людям, 

нашим братам і сестрам, нашим дідам і прадідам. Головне, щоб ми і весь світ 

пам’ятали і засудили цей жахливий акт геноциду українського народу, а наш народ, 

переживши всі випробування, продовжував Бути у віках! 

 

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 

 
 

Паломницька поїздка до Почаївської  Лаври,  

Свято-Духівського скита,  Джерелам та 

купелям Святої Анни . 

 

      Відома в усьому православному світі 

Святоуспенська Почаївська Лавра підноситься над Кременецькими горами, та 

притягує до себе вже за десятки кілометрів. Вражає довершеністю форм Успенський 

собор, Собор святої Трійці та 64-метрова дзвіниця та якій є дзвін вагою 11,5 тон.   

Жнива розпачу 1932-1933 років 
 

 

«Подорож, в якої є душа» 
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    З усього світу 

приїжджають паломники 

в Почаїв, щоб побачити 

три визначні святині 

християнства: відбиток 

стопи Богородиці, ікону 

Пресвятої Богородиці та 

нетлінні мощі ігумена 

Іова. аби помолитися біля 

чудотворної ікони і 

отримати за Господньою 

ласкою розрішення  своїх 

проблем, проблем своїх 

рідних чи отримати 

зцілення своїх  хвороб.  

Велику кількість людей 

зцілила вода з чудотворного  джерела святої Праведної Анни. Купання в озері було 

незабутнім враженням. Цікавим для духовного збагачення був також 

Святодухівський скит. 

    Повертаючись з святині, не передати словами той духовний стан. Якесь таке 

піднесення і неймовірна аура переповнювала душу. Я була дуже щаслива. Таке 

враження, що ще раз народилася на світі.  Від себе не сподівалася такої реакції. 

Звичайно такі поїздки по святих місцях для людей поважного віку мають особливо 

велике значення. Адже віра в Бога, людині допомагає жити далі, легше 

сприймаються всі сьогоденні негаразди,  разом з тим стає спокійніше і легше на 

душі. 

Лебедь Валентина - учасниця проекту та  

член 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  

lazaryk@i.ua 

  
     На базі  Луцької ЗОШ І – ІІІ 

ст. №3 відбувся міський семінар 

учителів на тему «Позакласна 

робота з української мови та 

літератури – обов’язкова 

складова навчально - виховного процесу ЗНЗ» за участі  членів Луцької міської 

громадської ветеранської організації «Спілка в’язнів – жертв нацизму». 

      В  рамках програми «Місце зустрічі: діалог в Україні» Голова правління 

Валентина Лазарук презентувала виставку «Немов ковток свіжого повітря», на якій 

 

«Прострілені душі… Лист крізь віки…» 
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експоновано портрети з описом 

життя жертв нацизму  з України, 

Білорусі та Росії. 

      Романюк Олена -керівник 

літературної студії провела 

відкрите засідання «Прострілені 

душі… Лист крізь віки…» 

Оповідаючи про полон у літописі 

України, наголосила, що більшість 

колишніх бранців не хотіли й не 

хочуть розповідати про те, що 

пережили. 

      Було презентовано фото про 

масштабність злодіянь нацистів та 

документальне відео про концтабір «Майданек».   

    Члени Спілки Олександр Ніколаєв , Марія Батраченко та Євгенія Данилюк 

розповіли свої вистраждані історії життя, запропонувавши для перегляду фото, 

документи воєнних років. Відбувся діалог – спілкування поколінь. 

    «Протягом останніх 10 місяців не звільнено жодного полоненого на окупованій 

території Донбасу, тому було прийнято рішення провести акцію підтримки 

українських бранців. Написано листи від полонених минулого століття до 

полонених сьогодення та звернення до Президента України з проханням 

прискорення процедури їх звільнення»-наголосила Олена Романюк. 

       На відкритому засіданні літературної студії  ці листи презентовані , поставлені 

підписи та печатки. Учні школи також долучилися до акції . Листи відправлені за 

призначенням. 

      Відкрите засідання закінчилось вітанням гостей та спілкуванням. 

Валентина Лазарук- керівник проекту,  

голова правління 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  

lazaryk@i.ua 
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              Волонтерів називають по-

різному, але всі знають, що 

волонтер - це людина, що допомагає 

сусідам, співвітчизникам та людям, 

які потребують допомоги. Практично кожен з нас хоча б раз в житті по своїй волі 

брав на себе виконання трудових обов'язків, не вимагаючи грошової компенсації. В 

селі Осинове з 1 вересня 2017 року розпочав роботу проект «Місце зустрічі – 

діалог». Організатори проекту залучили до роботи 19 волонтерів, які обслуговують 

33 чоловіки похилого віку до 1944 року народження. Які народились в концтаборах, 

втратили батьків та були окуповані в роки війни.   

Для цих людей та за їх участі було проведено ряд заходів. На тематичних зустрічах 

бібліотекарі та 

працівники ФАПу 

проводили інформаційні 

години «Як бути 

здоровим», «Як вживати 

трав’яні чаї». Проведено 

благодійну акцію по 

заготівлі ягід шипшини 

та пошиттю мішечків 

для трав’яних чаїв. 

Окрім того волонтери з 

місцевими жителями за 

участі літніх людей 

виготовляли книжки на оплату комунальних платежів, які заплановано передати під 

час чергових відвідувань вдома. 

Всі зустрічі проходять в теплій атмосфері, насичені різною інформацією. Учасники 

заходів повертаються додому з позитивними емоціями. 

 

ГО «Осинівська» 

Проект «Привернення уваги до потреб колишніх жертв націонал-соціалізму 

через організацію спілкування між різними поколіннями та надання їм 

посильної допомоги вдома силами волонтерів» 

Координатор волонтерів  Т.І.Горбенко 

ptushko27.07@gmail.cjm 
 

 

 

 

         

             Кулінаром може бути кожен – під 

таким заголовком у БФ «Карітас-Київ» 

відбувся надзвичайно цікавий захід – 

кулінарний МАЙСТЕР-ШЕФ. У ньому взяли 

участь люди похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму та волонтери. Захід 

пройшов у рамках програми «Місце зустрічі: діалог» за підтримки німецького 

 

Волонтер - це людина, що допомагає 

Кулінаром може бути кожен 
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фонду EVZ та загальній організації і координації програми ВБО «Турбота про 

літніх». 

МАЙСТЕР-ШЕФ  - це спільний захід представників цільової групи проекту і 

волонтерів. Тут усі разом – і молоді, і люди похилого віку готували смаколики. 

Адже будь-яка структурована безстресова активність допомагає відпочити від 

турбот будніх днів, боротися з депресією і покращити самопочуття. Традиційні 

терапії зазвичай працюють на фізичній чи проекційній платформі. Наприклад, 

фізичні вправи покращують фізичне самопочуття і вивільняють ендорфіни, що 

борються з депресією. Мистецька терапія допомагає людям похилого віку 

проектувати свою депресію на створення мистецьких творів. Приготування випічки 

можна розглядати як поєднання обидвох цих платформ. 

Але існує також і важливий творчий та мистецький вимір. Приготування випічки 

має силу завдяки своєму символізму в нашій культурі, бо асоціюється з годуванням 

і добротою. 

На цій зустрічі кожен з учасників, згадуючи своїх найближчих людей та 

найщасливішу мить свого життя, виготовив з тіста свій унікальний виріб – печиво 

чи пряник. І коли його було приготовано усі мали нагоду поділитися своїми 

історіями та розповідями про те, кого вони пригостять своїми смаколиками. Доки 

тривало приготування цих ексклюзивних виробів в духовці, вдихаючи аромат ванілі 

та кориці усі мали нагоду поділитися своїми історіями та розповідями. Коли вироби 

було приготовано, кожен, взявши свій шедевр пішов додому, несучи з собою частку 

любові і тепла для своїх близьких.   

Спільна праця сприяє розкриттю талантів та єднанню поколінь. Було дуже приємно 

спостерігати як усі разом працюють, як розподіляють обов’язки, як разом радіють, 

дають поради одне одному і всі прислухаються один до одного. Це незабутнє 

видовище, а присутність у 

такому середовищі дуже 

будує, бо бачиш як люди із 

досвідом співпрацюють із 

тими, хто поруч. 

Так у цьому МАЙСТЕР-

ШЕФІ люди поважного віку 

відчули себе молодими. І це 

прекрасно. Дякуємо Богові за 

все. 

 

                    

о.РоманСиротич,  

директор БФ  

«Карітас-Київ» 

м. Київ, 

syrotych@ukr.net 

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

 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1713689248/?cto=pqSsyarHj4Bro56wfJuiwA%3D%3D
http://www.caritas-kiev.org.ua/
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Хто та як має захищати права людей 

поважного віку, які мають можливості установи 

та організації. які щоденно стикаються з 

проблемами літніх людей. що потрібно зробити, щоб старенькі відчули піклування 

як з боку держави, так і від оточуючих? Ці та інші питання обговорювалися в ході 

засідання круглого столу "Захист прав людей літнього віку: що ми можемо", який 

ініціювала громадська організація "Ініціативи розвитку" в рамках проекту 

"Покращення якості життя колишніх жертв націонал-соціалізму шляхом залучення 

активних членів громади до підтримки, захисту та адвокації інтересів літніх людей, 

створення сприятливих умов для їх життя, забезпечення ефективності та 

регулярності підтримки, що надається", фінансованого німецьким фондом "Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє". Фахівці управлінь соціального захисту населення 

міської ради та районної державної адміністрації відмітили, що їхня робота 

регламентується чинним законодавством, а літні люди в переважній більшості не 

обізнані в тонкощах правових хитросплетінь. Тому присутні висловили побажання 

частіше в засобах масової інформації давати роз'яснення законодавчих актів, які 

стосуться саме літніх людей. Одним з болючих питань стало забезпечення людей 

літнього віку допоміжними засобами пересування, адже на такі засоби виділяються 

кошти з державного 

бюджету і тільки для 

визначених категорій. Тому 

присутні підтримали 

пропозицію доручити 

голові Громадської ради 

Радченко Т.Г. ініціювати 

звернення до депутатів 

міської ради, щоб 

передбачити у відповідних 

програмах виділення 

коштів з міського бюджету 

для закупівлі цих засобів. 

Не менш важливим стало 

питання оформлення 

посвідчень учасникам 

нацистських переслідувань.  

Як стало зрозуміло з роз'яснень фахівців, кожна особа, яка має на це право згідно 

чинного законодавства, має звернутись особисто, або делегувати свого 

представника за довіреністю в управління соціального захисту населення і надати 

документи, які визначені законодавством і це право буде дотримано. Про готовність 

відстоювати права літніх людей заявила і директор Охтирського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Т.О. Козир. Здається все добре у 

нас з дотриманням прав літніх людей. А як думають літні люди? Саме у них ми і 

хочемо запитати? Чи порушуються ваші права і яким чином? 

  О.М.Андоленко, керівник проекту, ГО «Ініціативи розвитку»,  м.Охтирка 
 

Говорили про права… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1773759842695230&set=gm.1920203301326535&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1773759842695230&set=gm.1920203301326535&type=3&ifg=1
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У першій половині листопада учасники проекту, який 

ГО ЖЦ «НАДІЯ» реалізує за підтримки Німецького фонду 

EVZ, мали нагоду глибше познайомитися з творчістю 

неперевершеного пейзажиста, засновника мариністичного 

живопису Івана Костянтиновича Айвазовського. Прохолодного осіннього дня вони 

завітали до Національного музею «Київська картинна галерея», де розгорнулася 

виставка «Геній і море. Традиції, пошуки, відкриття».  

 

 
На фото: провідний науковий співробітник музею Наталія Євгеніївна Агеєва 

розповідає учасникам проекту про особливості творчої манери художника. 

 

Ця експозиція створена з нагоди 200-річчя від дня народження натхненного 

співця морської стихії. Те, що тут побачили члени проекту, не просто зігріло їм 

душу, але й пробудило давно забуті романтичні почуття, дало поштовх творчій уяві. 

Адже в залах галереї представлено понад 60 творів, об’єднаних морською 

тематикою. Це полотна на лише І. Айвазовського, але й інших художників, 

закоханих в море, - його попередників, учнів та послідовників. Є серед них й 

картини зовсім маловідомих авторів, проте не менш цікаві. Адже усі разом вони 

створюють своєрідну панораму мариністичного мистецтва упродовж XVIII-XX 

століть. Пензлю Айвазовського належить 18 робіт різних періодів його творчості. 

Завдяки захоплюючій розповіді провідного наукового співробітника музею – 

Наталії Євгеніївни Агеєвої учасники проекту дізналися про цікаві факти з біографії 

великого майстра, особливості його творчої манери, а також про долю деяких його 

картин у період Другої світової війни. Побачені шедеври схвилювали всіх учасників 

екскурсії, а один із них – 90-річний Василь Іванович Циба, який і сам захоплюється 

живописом, признався, що робив копії творів знаменитого художника. І навіть 

продемонстрував їхні фото на екрані фотоапарату. 

 

ГЕНІЙ І МОРЕ 
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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 

                                    

  

        Щорічно в четверту суботу 

листопада Україна вшановує  День  

пам’яті жертв Голодомору. До цієї дати 

разом з Новомосковським відділенням 

Української спілки в’язнів жертв нацизму абонемент центральної міської 

бібліотеки провели вечір-реквієм «Свічка плакала в скорботі».   

Про лихі часи голодомору розповіла учасниця заходу Волкова Л. І. Тему 

продовжила зворушлива розповідь Желюк А.Ф., яка з величезним болем у серці 

згадувала про свої дитячі роки тієї пори. Не залишили й байдужими уривки з 

книги Олени Герасим’юк  «Розстріляний календар», які зачитала Коваленко Л. І., 

голова Новомосковського відділення УСВЖН про події, які відбувались в  нашій  

країні під час Голодомору.  

 Бібліотекарі провели літературний огляд «Стежкою Голодомору»  і 

представили літературу книжкової виставки «Пам’ятає світ, пам’ятає Україна» та 

фотостенд «Колосок пам’яті». 

Присутні переглянули відео-слайди:  «І крізь століття пронесіть сльозу 

невинно убієнних», «Голодомор», відео кліпи на пісні: «Ти живеш», «Голод». А 

під час перегляду відеокліпу на пісню «Свіча» у виконанні О. Білозір кожен з 

учасників запалив свічку в пам'ять жертв Голодомору. 

 Щиро дякуємо за фінансову підтримку німецькому федеральному фонду 

«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» /EVZ/. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                              

 
 Проект «Спілкування без меж…» м. Новомосковськ 

 партнер проекту: Коваленко Л. І.   ел. пошта: kovalenko-nov@3g.ua. 

 
 

Свічка плакала в скорботі 
 

mailto:pir.dds.nm@gmail.com
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              На днях в зале районного совета 

ветеранов в рамках проекта социализации 

и помощи бывшим жертвам нацизма 

прошла необычная встреча. Это был 

настоящий экзамен по использованию подручных средств, имеющихся в доме 

технических аппаратов.  По плану проекта это был тренинг, а по факту интересный 

и полезный обмен практическими советами, основанными на человеческой 

смекалке.  Как обычно, собрались волонтеры, члены семей, где есть люди с 

большими ограничениями жизненной деятельности, просто неравнодушные члены 

проекта. Каждый принес с собой то, о чем посчитал нужным поведать друзьям. 

Из 

медицинской техники на маленькой выставке были представлены: автоматический 

тонометр, аппарат для местной дарсонвализации «Корона», магнит терапевтический 

аппарат с бегущим импульсным полем «Алмаг», тепло- магнито- вибромассажное 

устройство «Коралл», небулайзер для ингаляций, аппликаторы Кузнецова и Ляпко, 

озонатор и иные мелкие приборы для домашнего пользования, лечения и 

реабилитации. 

О правилах использования этих приборов рассказывали сами участники тренинга, а 

присутствующие медики только изредка комментировали их скетчи. Много 

вопросов, много ответов, необычайная заинтересованность. 

Уже по доброй традиции каждый активный участник был поощрен специальным 

призом, а чайный стол был накрыт в стиле лучших лечебных практик. Чай был 

ромашковый и травяной с мятой и мелиссой, мед вместо сахара, легкое печенье, 

сладости и домашние салаты.  Звание «Знатока» дел медицинских единодушно 

присвоили Зое Александровне Ходаковской. Она не только давала правильные 

консультации относительно пользования приборами, представленными для 

оздоровления, но и прочла маленькую лекцию о правильном и полезном питании, 

особо останавливая внимание на питании лежачих больных. А к столу она принесла 

салат из зеленых пшеничных ростков. 

Учитывая, что данный тренинг последний в рамках данного проекта, все волонтеры 

получили Подяки, оформленные в красивые фоторамки. 

Все остались довольны полезной встречей и удивительно теплым дружеским 

общением. 

Тамара Артамонова, 

руководитель проекта 

 

Экзамен на выживание 
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«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 нашем клубе состоялся творческий вечер талантливой  поэтессы, члена 

Международного сообщества писателей, члена литературного общества «Исток», 

композитора  Аллы  Александровны  Проневич под названием  «Город мой 

любимый, о тебе я пою».  

 Во время мероприятия присутствующие слушали произведения различной 

тематики: о любви к родному краю, о материнстве, о природе. Среди них такие 

стихи, как «Родная земля», «Пора собирать камни», «Все начинается с любви», 

«Исповедь» и песни «Белый вальс над Донцом», Купальская ночь» и другие. 

Прикоснуться к 

таинству 

поэтического 

мастерства всегда 

приятно и 

волнительно. 

Участники встречи с 

удовольствием 

слушали не только 

новые стихи, но и 

произведения, 

написанные ранее, 

вознаграждая автора 

аплодисментами. 

Особенно ветеранам 

понравились песни в 

исполнении Аллы 

Александровны. 

Татьяна Плясунова, 

руководитель проекта 

"Підтримка жертв нацистського 

та окупаційного режиму на Луганщині" 

 tvp2006@ukr.net 

Город мой любимый, о тебе я пою 
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           24 листопада 2917 року група 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» відвідали 

галерею образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею.  

Екскурсії та посильні поїздки, які влаштовують регулярно в Полтавській обласній 

молодіжній громадській організації «Твій Світ» із музикою, цікавими розповідями, 

спілкуванням з молоддю  та частуванням як пігулки від самотності. 

Екскурсію літнім людям влаштували разом з територіальним центром соціального 

обслуговування райдержадміністрації. Соціальні служби вирішили створити своїм 

підопічним майданчик для спілкування і подарувати приємні емоції.   

А їх виявилося чимало, адже 

під час екскурсії вони могли 

поринути у спогади про часи 

своєї молодості, коли 

переглядали експозицію фото 

робіт про життя і творчість 

лубенського письменника 

Володимира Малика, 

насолоджувались виставкою 

живопису Михайла Буніна, 

який творив у Лубнах, і життя 

якого трагічно обірвалося у 

жовтні 1941 року, коли 

нацисти  заарештували його й 

закатували.  До участі у заході долучилася група студентів – перукарів 

Войнихівського  професійного -технічного училища №53. Учні разом з іншими 

учасниками з захопленням переглянули приватну колекцію освітнього проекту 

«Епоха» з автентичного одягу, слухали розповідь про вишиті сорочки та їх 

унікальність, а на останок , де – хто зміг і одягнутися у національне вбрання . Усе 

заради того, аби пенсіонери не відчували себе самотніми. 

Організатори переконані, що  дозвілля наповнене змістом,  викликає почуття 

радості, задоволення, підвищує настрій. Тому і пенсіонери дуже вдячні, що завдяки 

подібним заходам  вони не одинокі, можуть веселіше жити, а веселі люди менше 

хворіють і довше живуть. Організатори і учасники  також дякують працівникам 

галереї образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею за гостинність 

та змістовну розповідь.     

 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/  
 

Діалог поколінь в галереї образотворчого мистецтва  
 

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

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

 

     

 

 

           9 листопада відзначався  День української писемності та мови. До цього свята 

приурочено і проведення радіо диктанту. Його девізом в цьому році є слова: «Нас 

багато, ми — різні, але нас об’єднує спільна мета. ГО "МФ «Взаєморозуміння  

толерантність" в м. Запоріжжі теж прийняла участь у написанні  радіо диктанту 

національної єдності, темою якого стали «Наші пісні», в Обласній науковій 

бібліотеці. Видатною подією в цей день стало те, що найстарішими учасниками 

даного заходу стали 88-річний Гальвас Ігор Оскарович і Марія Трохимівна 

Сосновська, якій саме в 

цей день – день її 

народження - 

виповнилось  91 рік!    
Члени цільової групи 

привітали її з днем 

народження букетом 

квітів і всі присутні теж 

поздоровляли її з такою 

датою, працівники 

бібліотеки подарували 

сувеніри. Але це була не 

тільки одна 

несподіванка, дякуючи 

німецькому 

федеральному фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє», а саме PR – менеджеру Лесі Харченко, 

також Марії Трохимівні Сосновській був вручений квиток до Австрії … На 

відкритті виставки програми «Місце зустрічі: діалог" у Запоріжжі в квітні 2017 році 

вона записала відео повідомлення зі словами вдячності для всіх мешканців 

австрійського містечка Санкт Файт, де вона була змушена працювати у 1942-1944 

рр. Мер міста запросив Сосновську М.Т. відвідати місто. Планується зустріч з 

мером, школярами  і істориками, а також відвідати місця своєї юності.   

 

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» 

 Литовченко Л.І.            

ел. адреса tolerant_zp@ukr.net 

 

 

Найяскравіші події  листопаду 2017 року 

 

mailto:tviisvit@gmail.com
https://www.facebook.com/tviisvit/
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Цвітуть осінні тихі небеса 

 
       Погожої осінньої днини  учасники проекту зібрались  на зустріч  з нагоди  105-

річчя  дня народження відомого українського поета Андрія Малишка. Ця  тематична 

зустріч буда підготовлена  спільно з науковцями Чернівецької  обласної наукової 

бібліотеки ім.. М.Івасюка. Позитивним моментом такої зустрічі є той факт, що до  

участі в  заході активно долучались як члени цільової групи проекту так і  молоді 

волонтери Це говорить про небайдужість  учасників проекту до  таких творчих 

зустрічей. 

     Із  розповіді заввідділом бібліотеки Шудлі І.І. , яка супроводжувалась  

відеопоказом,  присутні дізнались  про життєвий шлях  поета. Він, виходець із 

славного козацького роду, видав понад сорок поетичних збірок. Це вірші-портрети, 

вірші оповіді, балади, 

сюжетні твори, поеми, 

переклади.  На зустрічі 

учасники проекту  мали 

змогу  ознайомитись з 

цікавою  книжковою 

виставкою по даній темі. 

             Навік проніс поет  

у серці образ матері. Ця 

проста, щира жінка 

привила  йому любов до 

пісні. Пісня в їхній хаті 

була  невисихаючим 

джерелом життя. Саме 

тому  Малишко   став поетом-піснярем. Він створив понад сто пісень, до яких іноді 

сам писав музику. Його пісні «Рідна мати моя», «Білі каштани», « «Ми підем де 

трави похилі» стали народними.     Присутні на заході з задоволенням     виконали ці 

пісні поета.   

              Учасниця проекту Кровякова С.К.  розповіла про  перебування А. Малишка 

на Буковині, зокрема в Чернівцях в 1940 році. Він  був  організатором видання 

обласної газети «Радянська Буковина».  Багато його творів , зокрема, віршів, нарисів 

оповідань, репортажів   друкувались на сторінках цього видання. Незабутньою для 

нього була зустріч з буковинською письменницею Ольгою Кобилянською. 

Малишко відвідував письменницю в її будиночку, читав їй свої вірші. Чернівецький 

поет Віктор Обдуленко, також  учасник  проекту,  розповів про  відгуки відомих  

творчих людей про   поета. Так,  Д. Павличко писав, що  Малишко  «не міг   

написати ні рядка без пожежі в грудях, без клекоту крові в жилах». 

              До участі в заході  долучились   молоді волонтери , працівники бібліотеки:  

Попадюк Тетяна та Бабіна Інна. Вони познайомили присутніх  із віршами  Малишка 

пейзажної,  патріотичної, інтимної лірики.   Власні  ліричні вірші про осінь, матір, 

Україну прочитала  учасниця проекту Коломієць О.З.  

 

 

            Кровякова С.К.- член  ЦГ проекту  «Покращення  якості життя членів 

цільової групи, розширення їх життєвого простору,  подолання суспільної 

ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю».  м. Чернівці 
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«Створення безпечної зони для уразливих людей старечого віку» - такою була тема 

тренінгу, який  проведено  Відділенням  Всеукраїнської благодійної організації  

«Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси в листопаді 2017 року.  

 Мета тренінгу - підготовка 

волонтерів, родичів осіб літнього 

віку  та соціальних робітників для 

допомоги у створенні безпечної 

зони вдома у людей старечого 

віку. Тренінг проведено для двох 

груп його учасників. Одна група 

–це працівники територіального 

центру надання соціальних 

послуг міста Черкаси (директор 

Щербак Альона 

Володимирівна),  які постійно 

спілкуються з людьми похилого 

віку. Інша група – волонтери 

Відділення та родичі осіб старечого віку. 

 Учасники тренінгу обговорили, 

які  небезпечні чинники можуть бути у 

квартирі. Поновили, а дехто і поповнив, 

свої знання інформацією про заходи 

щодо створення безпечної зони у 

спальні та житловій кімнаті, на кухні, у 

ванній кімнаті та вбиральні, як 

запобігти квартирних крадіжок, як 

пережити холод вдома. Для волонтерів 

додатково проведена лекція та 

практичні заняття щодо дій при 

невідкладних станах до приїзду бригади 

швидкої медичної допомоги. Заступник 

головного лікаря з медичної роботи 

Черкаської станції швидкої медичної допомоги, лікар вищої кваліфікаційної 

категорії з медицини невідкладних станів Хомченкова Наталія Іванівна розповіла 

про дії у випадку гіпертонічного кризу, інсульту, серцевого нападу, про власну 

безпеку при наданні допомоги невідомій людині. Практичні заняття щодо допомоги 

при клінічній смерті  показали, що  навички допомоги треба напрацьовувати. 

Зробимо домівки літніх людей безпечними. 
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Учасники тренінгу отримали інформаційні листки та буклети з рекомендаціями як 

уберегтись від неприємностей в домівках.   

 Говорячи про очікувані результати тренінгу, слід зауважити, що тісна 

співпраця державної організації – територіального центру та громадської організації  

«ТЛУ» в Черкасах – дасть можливість оцінити  рівень небезпеки в домівках  більшої 

кількості літніх людей міста. Учасники тренінгу відвідують їх домівки, проведуть 

роз’яснювальну роботу та допоможуть  зменшити наявні небезпеки. Це сприятиме 

зниженню вірогідності побутового травматизму людей поважного віку. 

 Тренінги з зазначеною тематикою пройшли і у Відділеннях ВБО «Турбота про 

літніх в Україні» в містах Миколаїв, Івано-Франківськ, Глухів Сумської області в 

рамках проекту  «Створення безпечної зони для людей старечого віку», що 

виконується за підтримки Фонду EVZ. 

 Учасники тренінгу у всіх чотирьох містах зазначили, що тренінг був 

актуальним, а головне дуже корисним. 

   Тетяна Бугеря – виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах. 
 

 

 

 

 

 

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 Вісника – 

МБФ «Карітас – Борислав» 
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