
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 
СІЧЕНЬ 2019 

Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 

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» 

Коли землю огортає холодна чорно-біла зима,  до українців приходять улюблені 
теплі і радісні Різдвяні свята. В рамках діяльності проекту працівниками Карітасу  було 
організовано та проведено святкову зустріч для жертв тоталітарних режимів, яка 
об’єднала в одній залі політичних в’язнів,  остарбайтерів і ,звичайно, нашу молодь.  

 Свято розпочалося з вітального слова 
отця Володимира Чорнія, керівника проекту. 
Бадьорого настрою під час свята всім додала 
постановка Вертепу  молоддю села Крихівці. 
Старші люди раділи з того, що у нинішній час 
діти мають усі можливості, щоб дарувати 
велику радість усім, прославляючи Господа. 
Адже в часи їхньої молодості вони були за це 
переслідувані. Але все ж таки намагалися 

відсвяткувати і Святий вечір, і Різдво, співаючи 
українські колядки навіть у бараках, знаючи 
заздалегідь, що вони будуть за це покарані чи 
побиттям, чи голодом, чи перебуванням у 
карцері… 

Спільна коляда сколихнула далекі 
спогади дитинства багатьох присутніх, 
зворушили їхню душу, пригадала смак 



маминої куті, святість того вечора, коли весь світ очікує народження Христа, як символ 
нового і щасливого життя. 

о.Володимир Чорній керівник проекту 

Благодійний фонд «Карітас Броди» 

Проект «Створення умов для соціального включення представників цільової групи в 
життя громади, подолання їх ізольованості в ній, надання побутової, соціальної та 
психологічної підтримки» 

«Поезія єднає покоління» 

З вересня 2017 року Карітас Броди реалізує проект «Створення умов для соціального 
включення представників цільової групи в життя громади, подолання їх ізольованості в 

ній, надання побутової, соціальної та психологічної 
підтримки», спрямований на підвищення соціальної 
активності людей похилого віку. За цей період було 
організовано та проведено багато заходів та акцій, які 
значно підняли авторитет та сприйняття учасників 
проекту громадою нашого міста. Черговим 
підтвердженням цього стало запрошення пані Юлії 
Сех на зібрання літературного клубу  «Дзвін», що діє у 
Бродівській гімназії ім. І.Труша.  

Юні поети були захоплені творчістю літньої поетеси і 
понад годину слухали її вірші про рідне місто, війну на 
Сході країни, а також про часи, які пані Юлія прожила 

в Німеччині. У дітей виникало багато запитань, на які Юлія Герасимівна давала цікаві 
та змістовні відповіді. На 
останок гімназисти теж 
потішили нашу учасницю 
своїми творчими доробками, 
за що отримали похвалу та 
поради досвідченої колеги. 

«Вірші пишу з дитинства, 
здебільшого для себе. Ніколи 
не сподівалася, що у 83 зможу 
так активно ділитися своїми 
напрацюваннями з школярами, студентами та громадою міста. Дуже вдячна за таку 
можливість Німецькому Федеральному Фонду та Карітасу Броди», - ділиться 
враженнями пані Юлія. 

 

Керівник проекту  Ярослав Царик     caritas-brody@ukr.net   0673743343  

mailto:caritas-brody@ukr.net


 Центр підтримки родини в Святогірську 

Проект «Надання психологічної, консультативної та практичної допомоги людям 
похилого віку, їх ресоціалізація після повторно пережитих військових дій на сході 
України» 

СІМЕЙНІ ЛІТОПИСИ 

За підтримки німецького фонду EVZ та ВБО «Турбота про літніх в Україні» в 
Центрі підтримки родини в Святогірську майже щодня волонтери проекту «Надання 
психологічної, консультативної та практичної допомоги людям похилого віку, їх 
ресоціалізація після повторно пережитих військових дій на сході України» дбають 
про літніх людей,які вдруге відчули на собі «подих» війни. 

Десять учасників та учасниць проекту, що мають найповажніший вік та цікаву історію 
життя, яка охоплює де кілька поколінь волонтери визначили для складання «Сімейних 

літописів». 

Сьогодні, ми хочемо 
познайомити Вас з активною 
учасницею наших заходів – 
Коштунковою Феодосією 
Григорівною. Цій красивій жінці – 92 
роки, її життєва доля тяжка та доволі 
цікава і плідна для суспільства. В неї 3 
онуків та 6 правнуків. 

Життя під час Другої світової війни вона згадує як страшний тяжкий період, який 
«треба було пережити, щоб навчитися бути справжньою людиною» : вона разом з 
матір’ю та 3 братами і сестрами під час окупації більшість 
часу прожили у підвалі, їли жолуді та оладки з лободи або 
кінського щавелю, суп з дикого жита, іноді сусідка 
приносила молоко, яке вони ділили та вважали «самим 
смачним на всьому білому світі». Саме тоді, як згадує 
Феодосія Григорівна «ми на все життя навчилися співчувати 
чужій біді, ділитися та допомагати, віддавати останнє, щоб 
спасти ближнього». 

Далі було тяжке відновлення після голоду та плідна 
громадська праця в санаторіях м. Святогірська. Феодосія 
Григорівна нагороджена орденом праці, має велику 
кількість грамот та подяк. 

Діяльність волонтерів БФ «Слов’янське серце» по 
складанню сімейних літописів учасників проекту має дуже гарний відзив як від самих 
учасників та учасниць, так і від їх сімей. Презентація складених історій життя 
відбудеться на загальноміських святах протягом 2019 року та допоможе всім жителям 



міста, як місцевим так і переселенцям, більш дізнатися про людей, які віддали 
найкращій час свого життя для відбудови рідного міста. 

Проект «Надання психологічної, консультативної та практичної допомоги людям 
похилого віку, їх ресоціалізація після повторно пережитих військових дій на сході 
України                                                                                                 Керівник проекту 

Філіпенко Павло Васильович 

м. Святогірськ, Донецька область 

www.facebook.com/slavikheart2014/?pnref=story 

filipenkopv@gmail.com  

 Благодійний Фонд « Хесед Хана" 

 Клуб iнтерактивноï мiжпоколiнськоï дiяльностi "Клуб'ОК" м. Кривий Рiг 

 

      У нас зима, морози, а в Iзраïлi вже пробуджується природа, усе  зацвітає й 
святкують Новий рiк дерев (" Ту-бi-Шват"). 
Саме цiй темi була присвячена дiяльнiсть 
нашого клубу цього мiсяця. 
        Ми продовжили спiлкування  двох 
поколiнь на спiльних зустрiчах.  
        Знову було гаряче й дуже ароматно вiд 
запашноï випiчки на "Бабусинiй кухнi". 
Учасники клубу готували смачнючi штруделi 
й шарлотку. На "Навчальному городi" ми 
саджали молодi паростки  кiмнатних рослин. 

Бабусi пояснювали дiтям, як правильно за 
ними доглядати, давали кориснi поради. Всi 
разом заряджали позитивною енергетикою 
молодi рослинки. Також ми потурбувалися 
про пернатих друзiв у цi холоднi зимовi днi. 
На заняттi з " Hand made" учасники клубу 
виготовили поживнi прянички-годiвнички iз 
сумiшi круп для птахiв. У "Ретроiгротецi" 
продовжили розвивати мислення й розумовi 
здiбностi, цього разу, розгадуючи кроссворди 
на тему "Дерева", а також дрiбну моторику, граючи з тiстом для лiплення та в 
пальчиковий твiстер. I, як завжди, обов'язковим елементом наших зустрiчей 
залишаються  веселi вiршованi фiзкультхвилинки. 
 
Керiвник проекту Гнатенко Олена 
 

http://www.facebook.com/slavikheart2014/?pnref=story
mailto:filipenkopv@gmail.com


 Сокальська районна асоціація інвалідів 

Проект «Подолання самотності та підтримка маломобільних і немобільних жертв 
нацизму, шляхом відвідувань їх вдома волонтерами-студентами і молоддю з 
інвалідністю» м. Сокаль, Львівська обл 

 

Гурток із виготовлення  новорічних виробів та гіпсових фігурок  

    У січні Сокальська районна асоціація інвалідів, у рамках проекту «Місце зустрічі: 
діалог» за підтримки німецького фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» 
провела черговий гурток рукоділля для людей похилого віку та молоді з інвалідністю. 
Цього разу ми виливали гіпсові фігурки та розфарбовували їх акриловими фарбами. 
Після того, як фігурки застигли і висохли, волонтери допомогли літнім учасникам 

проекту прикрасити фігурки гілочками 
штучної і живої ялининки та бантиками. 
Вироби вийшли дуже цікавими.    

   Гурток пройшов у піднесеному настрої та 
закінчився чаюванням і гучними співами та 
колядками. Літні люди розповідали, що 
колись, коли вони були ще дітьми, вони 
робили собі іграшки із дерева чи овочів і 
оздоблювали їх листям та іншими речами, 
що були під руками. Літні учасники гуртка 
пропонували свої ідеї і експериментували  із 
кольорами. Пригадували, що вони 

виготовляли у давнину та поєднували це із ідеями 
молоді. А ще в пригоді став інтернет, де вони разом 
«позичали» цікаві ідеї для новорічних виробів. 

  «Люблю щось робити із молодими – говорить 78-
річна учасниця пректу Марія Ковбасюк – дома я живу 
одна, а тут стільки молодих і рухливих! Вони і бачать 
краще щось зробити, але я більше знаю в тому житті, 
більше бачила і можу щось їм порадити і підказати. Так 
воно і є, що страші люди – то мудрість, а молодість – це 
рух». 

   У січні, у рамках проекту, було проведено також ще 
Різдвяний концерт, зустріч волонтерів та зустріч 
«Спілкування поколінь».  

 

 

Оксана Кононова Kononova-o@ukr.net 

mailto:Kononova-o@ukr.net


 
 Громадська організація «Івент простір», м. Кам’янське 

Проект «Підвищення рівня обізнаності щодо прав та можливостей людей, які 
постраждали від нацизму, створення сприятливих умов для обопільного корисного 
спілкування молоді та літніх людей»      

                                                 Академія безпеки в міській бібліотеці Кам’янського 

  Чергова зустріч  «Школи виживання»,  створеної  
журналістами, волонтерами та фахівцями з 
юриспруденції відбулася наприкінці січня у 
затишному залі бібліотеки ім. Т. Шевченка. Цього 
разу тут зустрілися учасники проекту  для людей, які 
постраждали від нацизму німецького фонду 
«Пам'ять, відповідальність, майбутнє» в рамках 
програми «Місце зустрічі- Діалог» в Україні. 
Координатори програми «Школи виживання» 
журналіст Валентин Фіголь та волонтер Віталій 
Бойко в доступній формі , з життєвими прикладами 
розповіли присутнім, а це люди похилого віку та 
молодь, як треба поводитися в нестандартних 
ситуаціях та не стати жертвою шахраїв.  Учасники 
ділилися 
конкретними  
випадками з 

особистого життя, своїми думками. Було багато 
різноманітних питань: «Кому можна довірити свої 
персональні дані?, «Як поводитися, якщо хтось 
незнайомий  просить допомоги?»  та ін.     Цікаво 
було почути коментарі фахівців та отримати 
рекомендації.  Учасниця проекту, колишня малолітня 
ув’язнена Лідія Тараненко, вважає зустріч корисною 
та інформативною: «… я отримала відповідь на 
запитання, яке мене турбувало та вдячна за 
роз’яснення…».                                                                     

 Керівник проекту Вікторія Петерімова 

                                                                                                                   
victoriya.peterimova@gmail.com 

 

                                                                                                            

 



 Благодійний Фонд « Хесед Реім" м. Миколаїв 

 Проект «Допомога мало- і немобільним жертвам націонал-соціалізму у подоланні 
одинокості, їхня психосоціальна адаптація після втрати одного з подружжя, дітей, 
близьких» 

 

Дружній сюрприз 

Традиція спілкування вкрай важлива для всіх людей, особливо актуальна вона 
для літніх людей. Тому ми організовуємо і проводимо такі дружні «посиденьки». 
Щотижневі зустрічі завжди приносять багато позитивних емоцій, складаються 

компанії, зав'язуються нові 
приятельські стосунки. Але є люди, 
які вже не виходять з дому. Проте, 
«домосіди» мають потребу в 
спілкуванні, як ніхто інший. Так і 
виникла ідея: під час відвідувань на 
дому приділяти час не тільки бесіді, 
але і приємним сюрпризам. Перша 
ідея була дарувати на пам'ять чашку 
з логотипом «EVZ» і програми 
«Місце зустрічі: Діалог». Кілька 
замовлених на власні кошти чашок 

вже знайшли своїх щасливих власників. Дивно, як радіють люди цим подарункам. І тут 
народилася друга ідея: додати до чаювання розписний пряник з логотипом «EVZ» і 
програми «Місце зустрічі: Діалог».  

Пропозиція розписати 
заздалегідь спечені пряники 
викликала велику наснагу у 
учасників чергових «посиденьок».  
Поки йшла копітка робота, 
згадували спільно проведені 
зустрічі, жартували, допомагали 
один одному, намагалися якомога 
красивіше упакувати сюрпризи.  

Адже не тільки приємно 
отримувати подарунки, набагато приємніше їх створювати своїми руками і дарувати 
від чистого серця.  

Дякуємо «EVZ» і організацію «Турбота про літніх в Україні» за можливість втілити 
ідею дружнього сюрпризу в життя. 

Керівник проекту Корсунська Ірина Володимирівна 



 Чернігівський національний технологічний університет 

Проект «Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими людьми, що 
сприятиме розкриттю особистісного потенціалу ЦГ, збереженню та гідній оцінці 
їхнього досвіду у громаді» 

В січні місяці, в рамках проекту за підтримки німецького фонду «Пам’ять. 
Відповідальність. Майбутнє», в ЧНТУ відбулися неймовірно цікаві і змістовно 
наповнені заходи із жертвами нацизму та молоддю. Перша зустріч відбулася в рамках 
заходу  «Жива бібліотека: уроки історії» , друга – Ретро-кафе. 

Захід «Жива бібліотека: уроки історії» є досить важливим, оскільки на цьому 
заході жертви нацизму ділилися своїм життєвим досвідом з молоддю. Кожного року 
кількість жертв-нацизму зменшується і важливим є на сьогодні збереження і 
поширення їх неоціненного досвіду. Ніна Володимирівна Зубок ділилася своїми 
спогадами перебування в Німеччині. Розповідала про важливі цінності в її житті, що 
допомогло їй вистояти та вижити… «Живими історіями» відбувалася формування у 
молоді поважного ставлення до літніх людей, передача їх мудрості та життєвого 
оптимізму, зміна стереотипів у ставленні до жертв-нацизму у молоді. Кожен хто 
перебував на даному заході емоційно пережив спогади Ніни Володимирівні разом з 
нею… На цьому заході жертви-нацизму відчули себе потрібними суспільству вцілому і 
молоді зокрема, відчувалося поліпшення їхнього емоційного самопочуття, а молодь – 
усвідомила вартованість минулого життя та його цінності в сьогоднішніх умовах. 

 

 
 
Захід «Ретро-кафе». В рамках даного заходу важливим було створення 

простору для вільного спілкування, обміном досвідом між жертвами-нацизму та 
молоддю. 

«Ретро кафе» розпочало свою діяльність із вправи "Привітання різних народів 
світу", в якій взяли участь представники молоді та людей літнього віку. Потім, молодь і 
літні люди слухали пісні та дивилися відео Леоніда Утьосова, Анни Герман, Назарія 
Яремчука та Квітки Цісик. Крім того, послухали і сучасні хіти такі, як пісня "Плакала" 



гурту Казка. Це було неймовірно!!! Молодь та люди літнього віку за чашечкою кави зі 
смаколиками ділилися емоціями та враженнями від почутих пісень. Приємно, що 
більшість пісень минулого знайомі молоді, а люди літнього віку відмітили що і їм 
сподобалися деякі сучасні хіти. 

В результаті роботи «Ретро-кафе» представники різних поколінь пізнавали одне 
одного  у діалозі, що сприяло засвоєнню молодими людьми безцінного досвіду жертв-
нацизму, пізнанню життєвих та історичних подій від їх безпосередніх учасників та 
свідків. Між молоддю та літніми людьми будувалися стосунки на засадах 
взаємодопомоги і взаємо-відповідальності, вони краще пізнавали одне одного. 
Жертви-нацизму відчули себе більш значущими для суспільства, покращився їх 
емоційний стан, а, отже, підвищилася якість їхнього життя. 

 
 
Важливим заходом, який відбувається кожного місяця в рамках проекту є  

«Візити уваги». 
Волонтери факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації ЧНТУ 

продовжують відвідувати жертв-нацизму в рамках заходу «Візити уваги». Студенти 
разом з експертами проекту надають психосоціальну підтримку літнім людям у 
вирішенні особистісних проблем, проводять бесіди щодо способів покращення 
настрою і надають можливість відчути літнім людям, що вони нам потрібні і їх 
життєвий досвід є неоціненним для молодого покоління... 

 
 

 

 
Тетяна  Коленіченко 

Організація: «Чернігівський національний технологічний університет»  093-
5165856   tanyakolenichenko@gmail.com 
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 Громадська організація Осинівська 

 Проект «Місце зустрічі: діалог» 

 

Пізнавально – розважальний колаж 

Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю!    

На щастя, на здоров’я та на Новий рік,  

Щоб уродило краще, ніж торік,  

Жито, пшениця і всяка пашниця… 

Православні свята зимового 
циклу по-справжньому 
єднають людей, зігрівають і 
наповнюють духовним теплом 
серця, дають можливість 
повеселитися і відпочити, 
зустрітися з друзями і 
зарядитися енергією. 12 січня 
в ІІ Осинівській сільській 
бібліотеці – філії спільно з ГО 
«Осинівська» в рамках 
проекту «Місце зустрічі – 
діалог» проведено 

пізнавально – розважальний колаж «З передзвоном на поріг наступає Новий рік». 
Завідувач філією розповіла присутнім чому це свято має назву «Старий Новий рік», про 
історію цієї дати і яких саме традицій дотримується український народ 13 та 14 січня. 
Дізналися про Святвечір, що називається Маланчиним і є одним з найулюбленіших 
свят українців. Учасники заходу із задоволенням взяли участь у вікторині, в якій 
показали знання про свята зимового циклу. Цікавим доповненням був перегляд 
відеоролика «Обряди і традиції українського народу» про кутю, про страви щедрого 
вечора, про всі неодмінні складові напередодні дня Василя або старого Нового року. 
Приємно було дізнатися, що чимало наших гостей знають напам’ять колядки та 
щедрівки. Старий Новий рік – це наше рідне свято – таємне, казкове, чарівне. Наші 
гості залишали захід з гарним настроєм, адже саме свято несе в собі енергетику тепла і 
добра, а приємна атмосфера налаштовує на позитивні емоції. 

Керівник проекту І.Птушко 



 

 ВБО  ТЛУ   м.Хмельницький 

Проект «Інформаційні заходи  для  формальних  і  неформальних  оглядальників 
щодо  особливостей харчування мало- та  немобільних людей старечого віку.» 

 

Золоте  весілля. 

Минуло вже 50 років як  Іван   Арсентьович  Швед  І  його  дружина  Рімма  
Станіславівна тримають один одного за руки, півстоліття вони  вдвох зустрічають 
світанки і проводжають заходи сонця. Змінюються дні, тижні, місяці, роки, десятиліття, 
тільки  любов незмінна. Вони бачили, як у кожного з них сивіло волосся, а на обличчі 
з'являлися нові зморшки, але це породжувало  тільки більше ніжності один до одного. 
Вони разом плакали і сміялися, хворіли і одужували,  жили  в  любові  та злагоді.  

 

Хоч життєвий шлях не був легким (Іван   Арсентьович  малолітній в’язень  Дахау)  , хоч 
довелося пройти через безліч труднощів, але побутова невлаштованість, негаразди і 
випробування не зломили вас, не вбили вашу любов і прихильність один до одного. Ви 
зуміли зберегти своє почуття у всіх випробуваннях, виростили своїх дітей гідними 
людьми, ділилися з іншими своїм життєвим досвідом і допомагали тим, хто просив 
про допомогу. 
Бажаємо щастя, здоров'я на довгі роки. Нехай кожен день вашого життя буде світлим і 
радісним.   

  Алла Соловей     ВБО  ТЛУ   м.Хмельницький 



 

       МБФ «Карітас-Борислав» 

Проект «Наповнення  життя людей, що пережили поневіряння нацистських таборів  
та подій Другої світової війни  змістом та позитивними відчуттями через зустрічі з 
учнівською молоддю, участь у культурних подіях, відвідування волонтерами». 
 

"На білім полотні і біль, і туга й радість" 
29 січня в Бориславському краєзнавчому музеї  відкрилась авторська виставка 
вишитих картин учасниці проекту, Алли Михайлівни Муляви, яка в 2015-2017 роках  на 
волонтерських засадах керувала гуртком художньої вишивки, що діяв в рамках 
проекту «Наповнення  життя людей, що пережили поневіряння нацистських таборів  та 
подій Другої світової війни  змістом та позитивними відчуттями через зустрічі з 
учнівською молоддю, участь у культурних подіях, відвідування волонтерами». 

Це друга виставка, на якій Алла Михайлівна представила свої 
численні роботи, та роботи, які спільно виконала з дітьми, що 
були учасниками гуртка. На виставці були присутні  
представники міської влади, ЗМІ, численні бориславці , 
учасники гуртка та прихильники її творчості.  
Роботи майстрині виконані різноманітнми техніками, 
різнопланові та цікаві. Це і птахи, і звірі, і природа, 
шевченківські мотиви, релігійна тематика, японська 
тематика, романтичні мотиви. Всі присутні з захопленням 
милувалися  творчістю п.Алли , подивляли її талант та 
художній смак.  
Ця виставка ще раз підкреслила, що люди, які пережили 
війну, з вкрай важкими долями та нелегкими спогадами , є 
активними, ресурсними, продуктивними.  

 
 
 

Керівник проекту «Соціальний 
супровід та адвокація  

інтересів жертв тоталітарних 
режимів» 

Марія Підлубна,  МБФ «Карітас-
Борислав» 

 

 



 

       Громадська організація "Центр громадських досліджень "ПроІнфо" 

Проект "Охоплення турботою та соціальною підтримкою людей, що постраждали 
від націонал-соціалізму і які проживають на території Кам‘янка-Бузького району 
Львівської області, допомога у вирішенні їхніх юридичних, побутових та практичних 
проблем" 
 

Подаруй бабусі ляльку 
 
У січні 2019 року ГО "Центр громадських досліджень "ПроІнфо" на базі Кам'янка-
Бузької бібліотеки для дітей провела гурток-акцію "Подаруй бабусі ляльку". 

Мета такого заходу - покращити 
психоемоційний стан у представників 
цільової групи, здійснити обмін досвідом 
між різними поколіннями в процесі 
спілкування та спільній діяльності за 
інтересами. 
На початку заходу працівники нашої 
організації презентували основну ідею 
проекту та запросили до спільної праці усіх 
присутніх. 
Відкрили захід юні дарування Кам'янка-

Бузької дитячої музичної школи під супровід своїх музичних керівників.  
Історію важкого дитинства під час нацистської окупації розповіла краєзнавець, автор 
багатьох публікацій та книжок пані Ірина Василівна Ковальчук-Забавка, яка під час 
війни неодноразово могла загинути від рук нацистських солдат. 
Гості заходу, особливо молоде покоління було вражене розповіддю пані Ірини, адже 
вона на собі відчула всю цю біду, втративши рідного брата, який разом з 5-ма друзями 
підірвався на снаряді. І як висновок, вона зазначила, що кожна війна - це горе та 
смерть для мільйонів родин. 
Після виступу краєзнавця відбулась 
заключна секція заходу - сам гурток, де 
дітки разом з представниками цільових груп 
проекту виготовляли ляльки під 
керівництвом працівника Центру дитячої та 
юнацької творчості Кам'янка-Бузької міської 
ради пані Зоряни Яремко. 
Наш захід був цікавим та насиченим, за що 
хочемо подякувати нашим партнерам: 
Публічній бібліотеці Кам'янка-Бузької 
міської ради, Кам'янка-Бузькій бібліотеці 
для дітей, Центру дитячої та юнацької 



творчості Кам'янка-Бузької міської ради, Кам'янка-Бузькій дитячій музичній школі, 
Територіальному центру соціального обслуговування Кам'янка-Бузької міської ради. 
Гурток-акція "Подаруй бабусі ляльку" відбувався в рамках проекту "Охоплення 
турботою та соціальною підтримкою людей, що постраждали від націонал-соціалізму і 
які проживають на території Кам‘янка-Бузького району Львівської області, допомога у 
вирішенні їхніх юридичних, побутових та практичних проблем", що виконується за 
підтримки Німецького федерального фонду "Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє." в 
межах Програми "Місце зустрічі – Діалог". 
 

 Київське відділення УСВЖН 

Проект «Активізація, підтримка та стимул життєдіяльності колишніх в’язнів-жертв 
нацизму» 

 

            23 січня в переддень Дня визволення концтабору ,,Аушвіц-Біркенау” та Дня 
пам’яті жертв Голокосту, членами Київського відділення УСВЖН, в рамках проекту 
,,Активізація, підтримка та стимул життєдіяльності колишніх в’язнів-жертв нацизму”  в 
Палаці ветеранів Великої Вітчизняної війни було проведено вшанування пам’яті 
безвинно страчених в таборі смерті ,,Аушвіц-Біркенау” . 

       

З глибоким смутком в душі, зі сльозами на очах завмерли присутні, слухаючи 
,,Бухенвальдський сполох”, вшановуючи пам’ять сотень тисяч закатованих та 
страчених в концтаборі… 



 Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 

Проект “Посилення всебічної підтримки жертв націонал-соціалізму, що мешкають у 
віддалених селах Лубенського та Гребінківського районів Полтавської області” 

Підтримка здібностей людей похилого віку 

За допомогою майстер-класу з декупажу та ряду інших заходів, які передбачають 
організацію площадок для зустрічей представників різних поколінь у Гребінці 
підтримують фізичні, психологічні та соціальні здібності людей похилого віку. До 
клубних зустрічей залучаються і найповажнішого віку люди, особи які постраждали від 
націонал – соціалізму чи їх родичі. Так, 17 січня 2019 року у приміщенні 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Гребінківського району відбувся майстер-клас з декупажу.  Провела захід Полтавська 
обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ». Долучилися до цікавого 
дійства і учениці  Гребінківської гімназії.  

Декупаж - це спосіб декорування 
предметів за допомогою 
приклеювання на них різних 
мотивів або зображень, 
вирізаних з паперу та 
відповідних художньому задуму 
майстра. На початку заходу 
психолог проекту Юлія Пода 
розповіла учасникам про проект 
допомоги жертвам націонал – 
соціалізму та допомогла 
учасникам налагодити 
взаємодію у групі. Вона 

представила глядачам приклади  готових виробів та справжні предмети побуту, які 
виготовили організатори попередніх майстер-класів. Не тільки юні, а літні учасники з 
радістю освоювали нові знання та навички. 

Декупаж - техніка декорування предметів інтер'єру, тканини, дерева, скла за 
допомогою паперової аплікації. Суть техніки декупажу, як зазначала запрошена 
місцева майстриня Марія, полягає в тому, що на поверхню предмета наклеюється 
вирізане з тонкого паперу зображення, яке потім покривається лаком, в результаті 
створюється ілюзія розпису.   Заняття декупажем творче і захоплююче! Учасники не 
просто приємно провели час, створюючи власний дизайн, але й створили неповторні 
подарунки та відволіклись від буденного життя. А творча та дружня обстановка 
надихнула  організаторів на розробку нових цікавих тем для наступних зустрічей. Захід 
закінчився чаєм з солодощами. 

Подія відбулась в рамках проекту “Посилення всебічної підтримки жертв націонал-
соціалізму, що мешкають у віддалених селах Лубенського та Гребінківського районів 



Полтавської області” за підтримки Німецького федерального фонду «Пам’ять. 
Відповідальність. Майбутнє.» в рамках програми «Місце зустрічі: діалог».  

м. Лубни    viisvit@gmail.com   https://www.facebook.com/tviisvit/   

МСБО «Нащадки Аратти» 
Проект «Продовження роботи «Клубу спілкування поколінь «Осінь життя-2018» смт 
Макошине та сіл Придесення» 

 

У бабусі – статус «онлайн». 

В рамках нашого проекту «Продовження роботи «Клубу спілкування поколінь 
«Осінь життя-2018» смт Макошине та сіл Придесення» з метою  ліквідування 
ізольованості,  покращення настрою, здоров’я та  якості життя маломобільних та 
немобільних людей представників цільової групи», ми проводимо акцію «Рідні - 
онлайн», де допомагаємо людям похилого віку спілкуватися з далекими рідними за 
допомогою соціальних мереж.  

Шевченко Елеонора Михайлівна, 83 
роки, після відходу свого чоловіка 
залишилась сама. Багатодітна мати, має 6 
дітей, яких життя розкидало по різних 
країнах миру. Фінансовий фактор та й 
життєві обставини не дозволяють рідним 
приїхати. Зв’язок тільки по телефону. 
Бабуся бачила своїх онуків тільки на 
надісланих фото.  

Ми домовились про дату зв’язку з її 
дочкою Крусь Наталією, яка проживає в 
місті Красноярськ, Росія. Останній раз вони 

бачились 5 років тому.  Першу проблему створила   техніка: при підключенні  
мобільного модему слуховий апарат бабусі почав «фонити», вона нічого не чула. Годі 
казати, в якому  розпачі була Елеонора Михайлівна: бачити рідну дочку, але не чути. 
Трохи подумавши, ми вирішили спробувати планшет, але в ньому була недостатня 
гучність, том підключили звичайні телефонні навушники. Відео дзвінок тривав 1,5 
години, мати з дочкою обговорювали все і не відривали очей одна від одної. Може і 
була не така гарна якість, як на ноутбуці, але сльози радості  у нашою бабусі Еллі 
довели, що не дарма ми все це затіяли. На черзі ще 3 синів та 2 дочки, з якими ми 
зв’яжемося наступними вихідними. 
Волошановська Валентина  
Керівник групи взаємодопомоги МСБО «Нащадки Аратти» смт Макошино 
 

 

 



 ВОБФ «Карітас-Волинь», м.Нововолинськ 

Проект “Розширення напрямків діяльності центру "Довіра" для жертв націонал-
соціалізму у м. Нововолинськ та смт. Благодатне" 

 

«В часі Різдвяних свят..» 

В часи Різдвяних свят активні учасниці проекту "Розширення напрямків діяльності 
центру "Довіра" для жертв націонал-соціалізму у м. Нововолинськ та смт. Благодатне", 
що діє за підтримки програми  Місце зустрічі: Діалог. у ВОБФ «Карітас-

Волинь» завітали з подарунками до людей 
похилого віку, які проживають у 
Стаціонарному відділенні територіального 
центру в смт. Благодатне. Підопічні центру 
"Довіра" привезли власноруч плетені теплі 
шкарпетки та шарфи, а також солодощі для 
спільного чаювання.  
Старше покоління мало змогу поколядувати 
та пощедрувати разом з вихованцями 
місцевого будинку культури, які завітали до 
літніх людей з різдвяним дійством. 
Завдяки цій зустрічі старенькі та самотні 

люди похилого віку мали нагоду ще раз поринути в атмосферу Різдва, відчути радість 
народження Божого Дитятка та зігрітись увагою тих, кому вони не байдужі. 

21 січня у ВОБФ «Карітас-Волинь» м. Нововолинськ відбулась весела Розколяда - 
проводи Різдвяно-новорічних свят, яка об’єднала разом підопічних центру «Довіра» 
для людей похилого віку та Центру для дітей та сімей. Такі спільні заходи людей 
літнього віку з молоддю є традиційними у Карітас-Волинь, які сприяють налагодженню 
діалогу між поколіннями та передачі 
життєвого досвіду старшого покоління 
молодшому з метою збереження 
національних традицій та звичаїв. 
Розколяду розпочав директор 
отець Володимир Кметь, який привітав усіх 
з новорічно-різдвяними святами, 
благословив та окропив присутніх 
Йорданською водою.  
Під час заходу звучали колядки, щедрівки, 
віншування.  
У гості завітали вихованці Центру дитячої та 
юнацької творчості з концертною програмою на різдвяну тематику. Діти з сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах, також підготували колядки та віншування, 

https://www.facebook.com/volyncaritas/?__tn__=K-R&eid=ARDSemlyqodIai63V-QfP0-65Wv_a_NoZa82oyUrZ2p2ZDBx3KzyWIXwae3GhCvN2o6aLEFpMgV8kdRV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDrS7dMJEYfzcrZfRIoTfAmaLH__f4Oxu0E9g4Gs3LXG35XKYnWAAlVinEdSLItq85EbMtVtOWqfT-q-k2nWqkM-q5oFfSXmKMPL1rKXcWoDiv6Aaa0UQBCAIoLqbRIluuoq9TPqcVum4NqJ_6yhFkhSvwm3WAWoktzUd4-IqXFDu36yCQX6S62zdRqEg9FR3HMAAL2HugNKY9TJQjAsGSC_b40uqEpkoA6WqAB6viNUW5cezuwlv8JJTq0_DiQSGQvFMzqHrAV94iChnfMK0I-I1Ap3KxvIzFpziaKfReHLw_0Q86HHJqLG4QPt56ubFj9Yz-0BVXGLZ41v1FR0mY-rhXXe7KACgPQXI5V859Eix2lG67vdZ3cRL21L_fjF8WCE6Xt24cefs54dLZJ6lVOql8cWlB-Xky7Uiq3PP2cTmg
https://www.facebook.com/Caritasvolyn?__tn__=K-R&eid=ARBxEA9-LIpjMGV03R32fvMU8E745ZqMYxSjdK96pPbXGAdV0OitOze--xGl8SROO1YcFGyOPabLjS8G&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDrS7dMJEYfzcrZfRIoTfAmaLH__f4Oxu0E9g4Gs3LXG35XKYnWAAlVinEdSLItq85EbMtVtOWqfT-q-k2nWqkM-q5oFfSXmKMPL1rKXcWoDiv6Aaa0UQBCAIoLqbRIluuoq9TPqcVum4NqJ_6yhFkhSvwm3WAWoktzUd4-IqXFDu36yCQX6S62zdRqEg9FR3HMAAL2HugNKY9TJQjAsGSC_b40uqEpkoA6WqAB6viNUW5cezuwlv8JJTq0_DiQSGQvFMzqHrAV94iChnfMK0I-I1Ap3KxvIzFpziaKfReHLw_0Q86HHJqLG4QPt56ubFj9Yz-0BVXGLZ41v1FR0mY-rhXXe7KACgPQXI5V859Eix2lG67vdZ3cRL21L_fjF8WCE6Xt24cefs54dLZJ6lVOql8cWlB-Xky7Uiq3PP2cTmg


які стали особливим подарунком для усіх присутніх, а, в першу чергу, й для самих 
дітей, які тішаться кожній можливості проявити свої творчі здібності.  

Люди похилого віку спільно співали, щиро віншували, прославляли народження 
Христа. 
Підопічні центру «Довіра» були щиро вдячні запрошенню на святкове дійство, адже 
старшим людям так часто бракує уваги та відчуття необхідності. Вони були приємно 
вражені стараннями учасників заходу, дякували, що діти та молодь шанують українські 
звичаї і, в свою чергу, поділилися власними традиціями святкування різдвяних свят. 

Координатор проекту 
Карпенюк Тетяна  

ВОБФ «Карітас-Волинь», м.Нововолинськ 
caritas_volyn@yahoo.com 

 

 Благодійний Фонд « Хесед Шмуель" м. Херсон 

 Проект «Тепло обпаленим сердцям» 

 

Напередодні пам'ятної дати про Голокост 
в групах «Клубу зустрічей» проекту «Тепло 
обпаленим сердцям» проходили Дружні 
зустрічі учасників проекту з учнями школи 
№ 34 та ліцею журналістики.  

Для молоді ці зустрічі складалися з двох 
частин - в першій  їм розповіли про те, що 
таке Голокост - це були і щоденники Ганни 
Франк і Маші Рольнікайте, що 

відображали страшні справжні події дитячими очима; це й оповідання про 
праведників світу, які говорять про те, що не всі були вбивцями; це і інші освітні 
матеріали. У другій частині до дітей приєдналися безпосередньо учасники проекту, які 
ділилися своїм особистим - адже у 
кожного з них були трагедії, пов'язані з 
тими страшними подіями.  

Сліз не стримували все - і учасники 
проекту, для яких дуже важко було 
згадувати ті дні, і діти, які з перших вуст 
слухали ці спогади. Адже одна  справа 
прочитати про все це в книзі, а зовсім 



інша - коли перед тобою стоїть літня жінка і розповідає, як вона, маленька дівчинка,  з 
мамою йшла по вулиці і бачила шибениці, на яких були повішені хлопчаки, учасники 
підпільної групи. І було цим хлопчакам років стільки ж, скільки  дітям, що сидять зараз 
в залі. А самій дівчинці було тоді всього шість ...  

 З цих зустрічей учасники проекту і діти йшли з твердою впевненістю - таке не повинно 
повторитися ніколи. 

                                                                    Галина Рукінглаз, координатор проекту 

       Громадська організація «Імпульс» 

Проект «Допомога жертвам націонал-соціалізму у подоланні ізольованості, у 
інтегрування до життя місцевих громад, у підвищенні якості життя шляхом 
отримання доступних соціальних послуг і створення простору і можливостей для 
міжпоколінського діалогу» 

ПАМ´ЯТАЄМО 

У повсякденній суєті, в роботі, ми часто забуваємо про тих, хто пережив важкі часи 
окупаційних режимів. В Сколівському районі нажаль відсутня актуальна офіційна 
статистика жертв тоталітарних режимів. Та вони є, і кожен місяць, завдячуючи 
співпраці з районним територіальним центром, Сколівським Бюро правової допомоги 
і активних голів сільських рад, нам вдається знаходити цих людей.  Більшість з них уже 
розміняли 9-ий десяток. По різному склалась їх доля. Дехто наділений любов´ю і 
увагою дітей і внуків, а в декого – вже нема нікого, а ще гірше – коли поруч прикута до 
ліжка рідна людина.   

Допомогти цим людям - 
пріоритетне завдання проекту, 
який на Сколівщині реалізує ГО 
«Імпульс». Головна ідея проекту -  
надання доступних соціальних 
послуг за місцем проживання, 
подолання ізольованості і 
інтегрування у життя місцевих 
громад людей, які постраждали 
від нацизму в роки Другої світової 
війни. У число цих осіб входять 
в'язні фашистських концтаборів, 
гетто, колишні остарбайтери, а 

також народжені в неволі. Проект надав шанс приділити їм турботу і увагу. 

  



З цією метою ГО «Імпульс» щомісяця здійснює виїзди мобільного Центру соціальної 
допомоги. Завдяки цій новій формі роботи, колишні жертви тоталітарних режимів 
можуть не тільки отримати адресну допомогу у вигляді санітарно-гігієнічних засобів за 
місцем проживання. Через проблеми із здоров´ям, та в силу різних інших обставин 
(віддаленість від центру), вони  здебільшого не можуть звертатися самостійно в 
організації соціальної сфери, чи звернутися за консультацією до адвоката чи нотаріуса. 
Організація ж роботи мобільного Центру допомагає їм отримувати необхідні послуги 
вдома.  Якість життя підопічних помітно покращується завдяки залученню сільських 
волонтерів. Саме вони вивчають конкретні потреби кожної окремої особи, формують 
запит на залучення відповідних фахівців, інформують сім´ї про графік виїздів Центру та 
спільно з сільськими головами вирішують організаційні питання на місцях.  

В січні відбулися 2  виїзди  
мобільного Центру соціальної 
допомоги.  Маршрути Центру - 
села Грабівці, Гребенів, Дубина, 
Підгородці. В ході мобільного 
виїзду були відвідані 5 сімей 
колишніх остарбайтерів і надана 
оперативна допомога 
консультативного характеру з 
оформлення матеріальної 
допомоги на придбання дров, 
консультативна допомога з питань оформлення заповіту. Крім того, були надані 
рекомендації психологічного та медичного характеру. Також літні пенсіонери були 
проінформовані про Програму медичної допомоги жертвам нацистських 
переслідувань від ГО «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність». 

 

Заходи відбулись в рамках проекту «Допомога жертвам націонал-соціалізму у 
подоланні ізольованості, у інтегрування до життя місцевих громад, у підвищенні якості 
життя шляхом отримання доступних соціальних послуг і створення простору і 
можливостей для міжпоколінського діалогу», за підтримки Німецького федерального 
фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє.» в рамках програми "Місце 
зустрічі:діалог". 

 

 

Мирослава БАГРІНЕЦЬ 

Керівник ГО «Імпульс» 

 

 



 

Організатор програми: 
Всеукраїнська благодійна організація 

"Турбота про літних в Україні" Адреса: 
вул. Бажова, 2, 23, 

м. Київ, 02100, 
Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

 

     Видання здійснюється в рамках програми 
"Місце зустрічі – Діалог" 

за фінансування Фонду "Пам'ять, 
відповідальність та майбутнє" 

(Німмечина) 
Веб-сайт: www.stiftung-evz.de 

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

Виконавець випуску: 

Блгодійний Фонд «Хесед-Реім» 

Адреса: вул. Наваринська, 23/1, м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54030 

hesed.reim@gmail.com  

 

 

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