
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ТРАВЕНЬ 2019 

МФБ «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» 

Презентація  книжки «Бути людиною» 

           8 травня в приміщенні Карітасу, а  також  в тісному колі авторів біографічних 
спогадів відбулася презентація книжки «Бути людиною», яка видана за підтримки 
німецького фонду EVZ. Книжка ця описує трагічну долю численних родин, сімей, 
окремих людей, які зазнали репресій від тоталітарних режимів, переслідувань, 
страждань та поневірянь в таборах та на 
поселеннях. Учасниця проекту Павлюх 
М.Д. була одним з багатьох авторів цього 
видання,  має складну долю, 
народившись в далекому 1939 році, 
понесла багато втрат спочатку від 
нацистського режиму, а згодом і від 
більшовицького. Її  спогади про дитячі 
роки та юність перейняті болем та 
смутком за своїми батьками, рідними та 
друзями, життя яких понівечили  
окупанти. Та незважаючи на трагічну 
долю, ця мужня жінка є активним 
громадським діячем, учасником численних зустрічей, що відбуваються в Карітасі, в 
загальноосвітніх закладах міста, професійному ліцеї в рамках програми «Місце зустрічі-
діалог».  
              Приходячи на зустріч її першими словами є: «Дорогі діти, хочу поділитись з 
вами своїм  пережитим минулим, яке випало на мою долю та долю багатьох українців і 



не дай вам Боже зазнати тих страждань, що зазнали ваші ровесники в воєнний та 
повоєнний час».  
 

Керівник проекту «Соціальний супровід та адвокація  
інтересів жертв тоталітарних режимів» 

 
Марія Підлубна,  МБФ «Карітас-Борислав» 

 

ГО «Імпульс» 

Проект «Допомога жертвам націонал-соціалізму у подоланні 

ізольованості, у інтегруванні до життя місцевих громад, у підвищенні 

якості життя шляхом отримання доступних соціальних послуг і 

створення простору і можливостей для міжпоколінського діалогу» 

 

 Ніколи не сплине термін давності страшних злочинів Другої Світової війни. 
Суворим випробуванням пройшлась вона через життя жителів Сколівщини: дехто 
втратив під час окупації батьків, інші були вивезені на примусові роботи в Німеччину. 
Не менш жахливою була  доля в післявоєнні роки тих, хто вже після депортації пережив 
часи терору і репресій сталінського режиму. Щоб подякувати живим свідкам тих 
страшних подій, напередодні Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги, ГО «Імпульс» 

спільно з головами сільських рад і 
волонтерами відвідали підопічних 
соціального проекту в селах району 
Труханів, Головецько, Лавочне. Це були 
особливі відвідування, як данина поваги і 
пам´яті тим, хто пережив важкі роки 
війни, бачив смерть, втрати, сльози. В ході 
спілкувань вони розповідали про свої 
історії, ділилися спогадами про пережите, 
показували фото-альбоми.  

    Як не дивуватись літам і не 
захоплюватись життєвим оптимізмом 

учасника війни Кравця Степана Миколайовича із села Труханів?! Йому – 91. Та коли 
вчергове спливає в пам`яті все, що довелось перенести за ці довгі роки, не йме віри – 



як вижив після тяжкого поранення, як вистояв у життєвих випробуваннях у боротьбі за 
незалежність країни під час режимів пригноблення, цькування і переслідувань. 

Особливий гіркий відбиток наклала війна і післявоєнні роки на долю жителя села 
Головецько Мацевича Михайла, який разом з батьками в юнацькі роки був вивезений 
в Сибір. Сьогодні за його плечима - поважний педагогічний стаж, чимало добрих і 
корисних справ. Його гордість – не одна сотня написаних віршів, збірку яких подарував 
нам на згадку. Пан Михайло ніколи не залишається осторонь громадського життя 
рідного села і навіть у свої 81 уважно слідкує і переживає за все, що відбувається в селі 
і країні.  

Своєрідною сповіддю про перипетії 
своєї  долі і своєї родини під час війни і 
післявоєнні роки стала розповідь Луцик 
Євдокії з села Лавочне. У 10 років їй випало 
важке випробування – примусове 
вивезення до Німеччини, де 3 роки 
працювала поруч з мамою на різних 
роботах у фермера.  Нелегко прийшлось і 
після повернення додому: чисельні 
пересильні пункти і скитання в пошуках 
роботи, нестача їжі, хвороби, , постійна 
боротьба за те, щоб просто вижити… 

В ході чергового виїзду мобільного Центру соціальної допомоги за місцем 
проживання жертв нацизму і тоталітарних режимів голови сільських рад цікавилися 
також проблемами, які на сьогоднішній день їх турбують. Надзвичайне відчуття, коли 
бачили на обличчях цих людей радість, чули слова подяки волонтерам за проявлену 
увагу, щире спілкування і вручені продуктові набори. 

ГО Імпульс вдячна всім небайдужим жителям краю за розуміння і підтримку під 
час реалізації заходів 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», який втілюється на Сколівщині за 
підтримки Німецького федерального фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» EVZ 
Foundation і ВБО Турбота про літніх в Україні  в рамках програми Место встречи: 
Диалог. Місце зустрічі: Діалог. TreffpunktDialog 

Мирослава БАГРІНЕЦЬ керівник ГО «Імпульс» 

 

 



БФ «Карітас» СДЄ УГКЦ м. Дрогобич 

Проект «Допомога жертвам тоталітаризму» 

 

З Дивовижними Долонями 

15 травня на базі БФ «Карітас 
СДЄ УГКЦ»  відбулась чудова 
зустріч поколінь, а саме літні 
бенефіціари проекту «Допомога 
жертвам тоталітаризму» ближче 
познайомились із молоддю з 
особливими потребами Центру 
денного догляду «Дивовижні 
Долоні». 

Було багато теплих емоцій та 
радості. Старші люди відчули себе 
любленими і потрібними дідусями 
та бабусями, а наша особлива 
молодь вкотре мала можливість висловитись, бути почутими та прийнятим. 

 

 Керівник проекту  БФ «Карітас» СДЄ УГКЦ 

 Кузьмин Петро Анатолійович, 0680569185 

 

БОБФ «Карітас-Івано-Франківськ» УГЦК» 

Проект «Покращання 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 мало мобільних та немобільних 

представників основної цільової групи» 

  

 

 



 

Вечір спогадів і вшанування пам’яті 

 

За підтримки  Карітасу  до Дня 
відзначення пам'яті жертв 
політичних репресій 20 травня 2019 
року в НД "Княгинин" відбулась 
презентація книги "Одержима 
свободою", на яку запросили  
упорядника Галину Литвин та барда 
Лесю Васьків. На вечорі звучали 
спогади про Героїню світу, 
вишивальницю, поета Ірину Сеник, її 
поезія, а також авторські пісні на 
тексти поетеси. Кожен з присутніх 
сповнювався гордістю за таких 

людей як Ірина Сеник, яка пронесла через усе життя віру, любов до людей, яку не 
зламали жодні тортури та приниження. "Поезія і вишивання - це її повітря, без них вона 
б задихнулася!" - Ніна Вірченко. Своїми спогадами поділилася і Анастасія Гуменна-
Боднарчук (1927 р.н.), яка ще неповнолітньою була ув'язнена, перейшла страхіття 
табірного життя, близько 10 років неволі, але була завжди під опікою Матері Божої. І 
дякує Богові, що дожила до нашого часу, вірить в Україну і в те, що їхні страждання не 
були марними. На заході були присутні члени обласного та міського товариства 
політв'язнів та репресованих. Вечір закінчився щирим спілкуванням за солодким 
столом, який організував БО БФ "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» 

м.Івано-Франківськ 

о. Володимир Чорній 

caritas.if.ua 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9jdsNADEIwzY68SgJ7L%7E%3BYSVD6aYEdCEPAxPGo0A%7E%3BNmUWU8VwGmysuh7uK4fiyts98PPf9L53e9oHpYXn2avfS2tfH7P6x7Y2P61N6Lyp%7E_NloqTA%7E-%7E-.bps.a.607506483102648&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARDTHwLvICSIahhT0NkCZvVlaRuso9yIJJtsdYZBpv_qdp9hOVkAZLkYdz6bRkMePPUyzyuhznwSrxTE71al5yzjUCMIWL7s3jwMVgz-fLOphqx-Wl-MMEnw5wugYRzXXVy6RnCOJBJ128L3xR1TeWoXpp5EgCLGJErwTqBZFOjZNeNqCxEq8pS1T0tT5ij5JaU9ScdDnBLI-sa9-t7ATrmzPnFcUjS8sFuZT1nDGlyePZ0ItoSgpTuuwAy1PgiSkUEGZ6ORhjbeRraoTElWJMztJsB7tXAWbpm3_hKbDIvIbFPJl_62g8zK0BwHg4VCee81BEOcyFU4ooj68fSGlxuNZ-CxDEIWExCppuZvJONU9F7MZCtaDZ1To0hjZ4Bx6CXZzSoMP9YH3lamu8KR8oqk6-Yh0SSXB9XlJOSzyl7hxJi0NEqQnQwMZb8Z_hCrWJ8c7pHeMFHUQ2qH1teKK9fyghnmGTdf4jRMa7pBW7xmxOsaYby3fP39OCsQskRr6z27otvBBN_MJ1r69xok3qZABTOVUHs7VgirWXw&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9jdsNADEIwzY68SgJ7L%7E%3BYSVD6aYEdCEPAxPGo0A%7E%3BNmUWU8VwGmysuh7uK4fiyts98PPf9L53e9oHpYXn2avfS2tfH7P6x7Y2P61N6Lyp%7E_NloqTA%7E-%7E-.bps.a.607506483102648&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARDTHwLvICSIahhT0NkCZvVlaRuso9yIJJtsdYZBpv_qdp9hOVkAZLkYdz6bRkMePPUyzyuhznwSrxTE71al5yzjUCMIWL7s3jwMVgz-fLOphqx-Wl-MMEnw5wugYRzXXVy6RnCOJBJ128L3xR1TeWoXpp5EgCLGJErwTqBZFOjZNeNqCxEq8pS1T0tT5ij5JaU9ScdDnBLI-sa9-t7ATrmzPnFcUjS8sFuZT1nDGlyePZ0ItoSgpTuuwAy1PgiSkUEGZ6ORhjbeRraoTElWJMztJsB7tXAWbpm3_hKbDIvIbFPJl_62g8zK0BwHg4VCee81BEOcyFU4ooj68fSGlxuNZ-CxDEIWExCppuZvJONU9F7MZCtaDZ1To0hjZ4Bx6CXZzSoMP9YH3lamu8KR8oqk6-Yh0SSXB9XlJOSzyl7hxJi0NEqQnQwMZb8Z_hCrWJ8c7pHeMFHUQ2qH1teKK9fyghnmGTdf4jRMa7pBW7xmxOsaYby3fP39OCsQskRr6z27otvBBN_MJ1r69xok3qZABTOVUHs7VgirWXw&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/461916010995030/photos/ms.c.eJw9jdsNADEIwzY68SgJ7L~;YSVD6aYEdCEPAxPGo0A~;NmUWU8VwGmysuh7uK4fiyts98PPf9L53e9oHpYXn2avfS2tfH7P6x7Y2P61N6Lyp~_NloqTA~-~-.bps.a.607506483102648/607506786435951/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAB5LnvayCtWaPkX2zAV7bFHpKwUMpNFkUi-n0L_zl3gzVii66E7sPAwT1cvaKf8CiUtkIl-sF1hyRp&__xts__%5B0%5D=68.ARDTHwLvICSIahhT0NkCZvVlaRuso9yIJJtsdYZBpv_qdp9hOVkAZLkYdz6bRkMePPUyzyuhznwSrxTE71al5yzjUCMIWL7s3jwMVgz-fLOphqx-Wl-MMEnw5wugYRzXXVy6RnCOJBJ128L3xR1TeWoXpp5EgCLGJErwTqBZFOjZNeNqCxEq8pS1T0tT5ij5JaU9ScdDnBLI-sa9-t7ATrmzPnFcUjS8sFuZT1nDGlyePZ0ItoSgpTuuwAy1PgiSkUEGZ6ORhjbeRraoTElWJMztJsB7tXAWbpm3_hKbDIvIbFPJl_62g8zK0BwHg4VCee81BEOcyFU4ooj68fSGlxuNZ-CxDEIWExCppuZvJONU9F7MZCtaDZ1To0hjZ4Bx6CXZzSoMP9YH3lamu8KR8oqk6-Yh0SSXB9XlJOSzyl7hxJi0NEqQnQwMZb8Z_hCrWJ8c7pHeMFHUQ2qH1teKK9fyghnmGTdf4jRMa7pBW7xmxOsaYby3fP39OCsQskRr6z27otvBBN_MJ1r69xok3qZABTOVUHs7VgirWXw
https://www.facebook.com/461916010995030/photos/ms.c.eJw9jdsNADEIwzY68SgJ7L~;YSVD6aYEdCEPAxPGo0A~;NmUWU8VwGmysuh7uK4fiyts98PPf9L53e9oHpYXn2avfS2tfH7P6x7Y2P61N6Lyp~_NloqTA~-~-.bps.a.607506483102648/607506786435951/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAB5LnvayCtWaPkX2zAV7bFHpKwUMpNFkUi-n0L_zl3gzVii66E7sPAwT1cvaKf8CiUtkIl-sF1hyRp&__xts__%5B0%5D=68.ARDTHwLvICSIahhT0NkCZvVlaRuso9yIJJtsdYZBpv_qdp9hOVkAZLkYdz6bRkMePPUyzyuhznwSrxTE71al5yzjUCMIWL7s3jwMVgz-fLOphqx-Wl-MMEnw5wugYRzXXVy6RnCOJBJ128L3xR1TeWoXpp5EgCLGJErwTqBZFOjZNeNqCxEq8pS1T0tT5ij5JaU9ScdDnBLI-sa9-t7ATrmzPnFcUjS8sFuZT1nDGlyePZ0ItoSgpTuuwAy1PgiSkUEGZ6ORhjbeRraoTElWJMztJsB7tXAWbpm3_hKbDIvIbFPJl_62g8zK0BwHg4VCee81BEOcyFU4ooj68fSGlxuNZ-CxDEIWExCppuZvJONU9F7MZCtaDZ1To0hjZ4Bx6CXZzSoMP9YH3lamu8KR8oqk6-Yh0SSXB9XlJOSzyl7hxJi0NEqQnQwMZb8Z_hCrWJ8c7pHeMFHUQ2qH1teKK9fyghnmGTdf4jRMa7pBW7xmxOsaYby3fP39OCsQskRr6z27otvBBN_MJ1r69xok3qZABTOVUHs7VgirWXw


 

ЛМГВО «Спілка вязнів-жертв нацизму» м. Луцьк 

Проект «Заходи, спрямовані на захист прав й інтересів людей з 

категорії жертв нацизму, їхня адаптація до сьогоденних реалій, у 

співпраці з волонтерами різних вікових груп» 

 
Презентація книги 

 «Бути людиною» в Луцьку 
 

В  рамках програми  «Місце 
зустрічі: діалог в Україні» в 
бібліотеці-філії №5  КЗ «Луцька 
міська ЦБС» відбулася презентація 
книги «Бути людиною»  за участі 
ветеранів Луцької міської 
громадської ветеранської 
організації  «Спілка в`язнів – жертв 
нацизму» , Луцької міської ради 
ветеранів, волонтерів та учнів 
Луцького навчально- виховного 
комплексу ЗОШ I-III ступенів №22-

ліцею.  
Свій текст з книги «Кухлик живої води»  представив слухачам   член Спілки 

християнських письменників України, літредактор  інформаційно-видавничого центру 
Волинської єпархії УПЦ КП Віктор Гребенюк, який привернув увагу розповіддю про 
людяність, яка є альтернативою насильства, страждання та жорстокості. 

Співавтором збірки є і вчитель української мови і літератури ЛНВК №23 Тетяна 
Новосад, яка запропонувала свій твір « Радісна звістка» та поділилася спогадами своєї 
бабусі Галини,  яка все своє життя прагнула мирного неба і теплого сонця для своїх 
нащадків. 

Своїми роздумами на презентації  поділилися голова Луцької міської ради 
ветеранів Севрюков Валерій Якович  ,  Павлік Валентина Іванівна -вчитель ЛНВК ЗОШ 
№22-ліцею та завідувач  бібліотеки-філії №5  Столярова Людмила Андріївна. 



Зворушливо,  до сліз , присутні 
прослухали вірш Христини 
Полянської «Герої не вмирають» у 
виконанні завідувачки клубу 
с.Сирники  Луцького району , 
лауреата районних та обласних 
конкурсів Оксани Глушко. 

На згадку про зустріч,  для 
читачів  бібліотеки було 
подаровано  книги з 
автографами  авторів . 

 

 

Валентина Лазарук 
 керівник проекту, голова правління 

 ЛМГВО „Спілка в’язнів – жертв нацизму”  
 
 

БФ «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» 

Учасники Денного центру БФ «Хесед Реім» зробили незвичайну подорож за 
лаштунки Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії 
з самим директором - художнім керівником, народним артистом України Н.С. 

Берсоном. Це стало можливим завдяки 
проекту «Місце зустрічі: Діалог» за 
підтримки фонду «EVZ». Розповідь 
Миколи Семеновича Берсона про те, як 
створювався театр, сколихнула спогади у 
слухачів: згадали дитячі враження про 
відвідування вистав, акторів, які були в 
театрі в ті далекі роки. 

А потім учасникам екскурсії 
відкрилися найпотаємніші куточки 
закулісся: гримерки акторів і 



танцювальний репетиційний зал, цеху, де створюються костюми і перуки. Особливу 
радість приніс учасникам проекту діалог з артистами: літні люди із задоволенням 
слухали цікаві історії корифеїв сцени, тепло спілкувалися з молодими акторами, які 
тільки починають своє сходження на театральний Олімп. 

 
 
Не секрет, що учасникам 

зустрічі важко переміщатися в 
незнайомих приміщеннях, довго 
перебувати на ногах, ходити по 
сходах. Підтримкою їм були 
волонтери - старшокласники 
Миколаївського морського ліцею. 
В кінці екскурсії всіх радо зустріла 

чаюванням Зелена вітальня, де 

продовжились спілкування з 

артистами театру та спільні 

фотосесії. Нова зустріч зовсім 

скоро: попереду фестиваль «Мельпомена Таврії»! 

Керівник проекту 

Ірина Корсунська 

 

БФ «Допомога і справа» м. Сєвєродонецьк 

Проект «Підтримка жертв націонал-соціалізму на Луганщині» 

 
 
Проблема самотності, байдужості, нерозуміння - це те, що характерно для 

нашого сучасного суспільства. Зараз вже нікого не здивуєш тим, що літній людині не 
поступаються місцем в громадському  транспорті, можуть нагрубити, образити, 
проігнорувати. Наше життя стає дуже швидким, жорстким, несправедливим. Навіть 
молодим людям іноді доводиться боротися за своє існування. А що вже говорити про 
дуже літніх, хворих, самотніх людей, які забуті і повинні сподіватися тільки на себе. 

Наша організація, разом з волонтерами під час роботи проекту, опікує і 
допомагає 30 літнім людям, жертвам націоналсоціалізму. Це вже, на жаль, дуже літні, 
хворі, часто фізично неспроможні люди, які дуже потребують нашої допомоги і 
підтримки. Наші підлеглі чекають від нас не тільки отримання памперсів або засобів 



гігієни, допомоги по дому, а просто людського 
спілкування, підтримки. Волонтери знають чим і 
як живуть ці люди, можуть до кожного знайти 
підхід і потрібні слова. Кожна людина – це окрема 
велика історія  життя, це спогади, біль, радість, 
великий пройденний шлях.    

Лисичанський міський клуб ветеранів 
завжди з нетерпінням чекає на наших волонтерів. 
 

Ірина Болткова 
керівник благодійного фонду "Допомога і 

справа" 
м. Сєвєродонецьк Луганська область 

 

 МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  
«МІСІЇ САМАРЯН В УКРАЇНІ», смт. Пулини 

 
Проект «Покращення якості життя жертв націонал-соціалізму 

Пулинського краю, подолання самотності та підтримка мало-і 

немобільних представників цільової групи» 
 

Пам’ятаємо. Перемагаємо. 

9 травня для більшості асоціюється з радянською моделлю святкування: школярі 
з гвоздиками у руках, залежно від погодних умов, годинами мерзнуть або ж 
«смажаться» біля монументів; голови державних установ показово покладають квіти 
до братських могил; вулицями крокують паради, а з будинків культури та екранів 
телевізорів звучать пісні про День Перемоги.  

Два дні з року в рік повторюється одна й та ж 
програма. Однак виникає питання: для чого, а, 
головне, для кого це все відбувається?   «Для 
вшанування пам’яті учасників війни…»,– скажете ви. А 
як багато ветеранів бачили ви на тому самому параді 
чи концерті? Одиниці…  

Насправді ж, їх значно більше! У силу часу, люди, 
на чию долю випали страшні події Великої Вітчизняної 
війни, сьогодні знаходяться у поважному віці. 
Більшість з них уже не можуть брати участь у 



традиційних урочистостях. Хтось погано або ж зовсім не чує, хтось не бачить, а хтось і 
зовсім не може піднятися з ліжка… 

Переосмисливши це, волонтери Пулинського 
громадського центру в рамках проекту «Місце 
зустрічі: Діалог» вирішили відвідати людей з категорії 
ветеранів та дітей війни, які проживають у селах 
Пулинського району.  

Нас зустрічали з посмішкою та сльозами на 
очах, вражали трагічними спогадами, обіймали так 
міцно, як могли. Ми зрозуміли, що найкращим 
подарунком для них є увага та співрозмовник, який 
вислухає, втішить та підтримає. Ці зустрічі стали 
справжнім мотиватором для нас, адже сила духу цих 
людей не може не вражати. Незважаючи на важку 
долю, слабке здоров’я, відсутність матеріальної 
підтримки, вони не тільки встигають доглядати 

домашніх тварин та город, а й читають, декламують прекрасні вірші, співають пісні та 
вирощують цілі оранжереї біля своїх домівок. Відвідавши близько 40 людей, ми 
побачили, що сьогодні їх об’єднує не тільки страшна юність, а й самотня старість…   

Тож, закликаємо кожного вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за наше 
з вами майбутнє, не лише один раз на рік. Та, головне – приділяти хоч кілька хвилин 
свого часу тим, хто ще з нами… 

 

Вознюк Яна,  
Керівник проекту  

 

Сокальська РАІ м. Сокаль Львівська обл. 

Проект «Подолання самотності та підтримка мало мобільних і 

немобільних жертв нацизму, шляхом відвідувань їх вдома 

волонтерами-студентами і молоддю з інвалідністю» 

Виставка старовинної вишивки в музеї на Сокальщині 



Сокальщина, так само як і будь-який інший 
український край, має свій стиль вишивки. 
Сокальська вишивка є відомою ще з давніх давен. 
Це вишивка чорними нитками на білому полотні. 
Кожна дівчина вишивала рушник для себе та, 
пізніше, для своїх дітей і рідних. 

В музеї «Людина. Земля. Всесвіт», що в м. 
Сокаль, у травні проходила виставка старовинної 
вишивки. 28 травня відбулася чергова зустріч 
«Спілкування поколінь» в цьому музеї, у рамках 
програми «Місце зустрічі: діалог» за підтримки 
фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє». 
Літні учасниці проекту презентували свої вишивки, 
які вони та їхні матері вишили колись давно. 
Найстарішу вишивку принесла 85-річна Стефанія 
Петринка – це вишитий рушник із вишитою датою 

1939 рік. Цей рушник вишивала її мати і тоді ще маленька пані Стефанія їй допомагала.  
Кожна вишивка має свою історію та спогади. Для кожної майстрині її робота має 

особливе значення, із нею пов’язані і сумні, і 
велелі миті життя. 

Окрім презентацій своїх вишиванок, наші 
майстрині відвідали виставку старовинної вишивки 
та інші музейні експонати. Після цього відбулось 
чаювання і цікаві розповіді про стилі та значення 
вишивки, а також про дитинство наших майстринь.  

 

Проект «Подолання самотності та підтримка 
маломобільних і  

немобільних жертв нацизму, шляхом відвідувань 
їх вдома 

волонтерами-студентами і молоддю з 
інвалідністю» 

м. Сокаль, Львівська обл., 
Оксана Кононова 

Kononova-o@ukr.net 
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Харьківський обласний благодійний фонд «Соціальна служба 
допомоги» 

Проект «Укріплення соціальних зв’язків людей, які постраждали від 

нацизму, шляхом проведення зустрічей з молоддю, як для мобільних, 

так і для немобільних літніх людей» 

Все починається з кохання... Серед 
усіх чудес світу найбільше- людина. Чи 
може людина прожити життя, не пізнавши 
любові? Віками про кохання складали 
вірші, оспівували це почуття у піснях. 
Кохання надихало на подвиги, допомагало 
вижити у важкі часи війни. "Кохання- єдина 
пристрасть,що не визнає ні минулого,ні 
майбутнього,"- ці слова великого 
письменника Оноре де Бальзака згадали 

учасники зустрічі, яка відбулася у клубі активного довголіття"Друга молодість" 
Харківського обласного благодійного фонду"Соціальна служба допомоги".  Хто ж ці 
люди? Це колишні в'язні фашистських концтаборів: Ігор Федорович Малицький, Василь 
Іванович Лук'янов, Борис Тимофійович Романченко; члени Харківського обласного 
товариства ветеранів"Жителі блокадного Ленінграду", бенефіціари клубу активного 
довголіття "Друга молодість" та творчий колектив"Однодумці" будинку культури 
Київського району міста Харкова. 

Учасники творчої зустрічі слухали вірші Харківських поетів, поетів- класиків, 
музичні твори, пісні, присвячені саме темі кохання. Кожна людина протягом життя має 
потребу в любові.  

Любов починається із дружби, 
взаєморозуміння, загальних інтересів, 
прагнень. З любові починається все: мрія, 
подвиг, життя. Любов до себе, родини, 
народу, Батьківщини- це любов до 
Всесвіту. Такі зустрічі надихають до 
спілкування, стверджують жадобу до 
мрії,а дехто, навіть, будує творчі плани на 
майбутнє. 

 

 



Менеджер проектів у соц.сфері 

Романова Людмила Вікторівна 

ГО «Центр громадських досліджень «Проінфо» м. Кам'янка-
Бузька» 

Проект «Охоплення турботою та соціальною підтримкою людей, що 

постраждали від націонал-соціалізму і які проживають на території 

Кам'янки-Бузького району Львівської області, допомога у вирішенні 

їхніх юридичних, побутових та практичних проблем» 

Меморіальний урок до Дня пам'яті жертв 
політичних репресій 

До Дня пам'яті жертв політичних репресій 
Громадська організація "Центр громадських 
досліджень "ПроІнфо" разом із Комунальним 
закладом "Публічна бібліотека Кам'янка-Бузької 
міської ради" та Комунальною установою 
"Територіальний центр соціального 
обслуговування Кам'янка-Бузької міської ради" 
провели меморіальний урок для учнів ЗОШ №1 
м. Кам'янка-Бузька. 

Мета такого заходу - віднайти діалог між людьми літнього віку та молоддю на тему 
репресій українського народу нацистськими та комуністичними режимами. 

На початку працівниками ГО "Центр громадських досліджень "ПроІнфо" були 
представлені організація, проект та Німецький федеральний фонд "Пам’ять. 
Відповідальність. Майбутнє." Була оголошена хвилина мовчання у пам'ять про всіх, хто 
загинув від рук тоталітарних режимів. 

Керівництво та вчителі історії ЗОШ №1 наголосили, що знання, які отримають учні під 
час уроку знадобляться їм у навчанні та 
екзаменах, так як ця тема дуже актуальна у 
шкільних програмах. 

На захід була запрошена Стефанія Рудка - 
жінка нелегкої долі, яку ще дівчиною під час 
Другої світової війни забрали на примусові роботи 
у Німеччину. Пані Стефанія згадала, що після 



нацистської неволі вона потрапила до Сибіру, так як репресивні радянські органи 
звинуватили її у роботі на німців. 

Другий гість - це Михайло Луківський. Він розповів про свою родину, яка пережила 
важкі часи під час подій Другої світової війни та в результаті була вивезена у Сибір, де 
він і народився. 

Учні ЗОШ №1 з активною цікавістю слухали розповіді гостей заходу та виявили 
ініціативу про проведення ще одного такого заходу вже осінню цього року, так як 
навчальний рік для них завершено. 

Захід 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". 

Координатор проекту 
Володимир Наконечний 

 

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» 

Жива легенда 

 

Суспільство може розвиватися і зростати лише на основі 

здобутого досвіду багатьох поколінь, їхніх здобутків, втрат, 

поразок та перемог. А отримати цей цінний досвід молоде 

покоління може лише від мудрих, сивочолих, досвідчених людей 

поважного віку. 

8 травня 2019 року до Дня пам’яті та примирення пройшов 

захід «Жива бібліотека. Уроки історії» в рамках проекту 

«Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими людьми, 

що сприятиме розкриттю особистісного потенціалу ЦГ, збереженню та гідній оцінці 



їхнього досвіду у громаді». На захід було запрошено біля 200 осіб, серед яких: жертви-

нацизму, інші літні люди, студенти та науково-педагогічні працівники Чернігівського 

національного технологічного університету та також людей поважного віку. 

 

Учасники зустрічі мали змогу 

переглянути хроніки часів Другої світової 

війни, послухати пісні того часу, але 

головними почесними гостями були жертви-

нацизму, з-поміж яких яскрава постать - 

Зубок Ніна Володимирівна. Ця тендітна, 

сивочола, яскрава жіночка із небесно-

блакитними очима, яка зовні нагадує 

королеву чи добру казкову чарівницю, 

розповідала молоді про страшні жахіття її дитинства в концтаборі Аушвіц. Вона 

розповідала, як тисячі людей, серед яких і діти і старенькі, як худобу перевозили 

нацисти у товарних потягах до Німеччини. Згадувала, як діти постійно хотіли їсти і дуже 

погано себе почували. Як гнили вени, бо у них постійно брали кров... А ще згадувала як 

вони раділи, коли американські солдати сказали, що війна скінчилася і вони скоро 

поїдуть додому. Бідні діти, вони навіть не уявляли, що їх чекало попереду! Клеймо 

«ворог народу», громадський осуд, сором, приниження… Такі молоді люди не мали 

права вступати до університету, займати високі посади. Вони могли працювати лише у 

колгоспі або на заводі. Але і це вони пережили з гідністю! Замолоду Ніна 

Володимирівна професійно займалася спортом і їй таки вдалося закінчити університет! 

І ось їй вже 84 роки. Вона очолює обласний осередок спілки в’язнів жертв-

нацизму Багато подорожує з великою місією – пропагуванню миру у світі. Своїх 

підопічних вона ласкаво називає «мої дівчатка» та «мої хлопчики», хоча багатьом з них 

вже за 90 років. І з кожним роком їхня кількість невпинно зменшується. Але Ніна 

Володимирівна не втрачає оптимізму! Вона зазначила, що напевне недаремно Богом 

їй відведено стільки років, значить вона ще має що сказати світові! 

Цю жінку по праву можна називати живою легендою, а її історію оптимізму, 

незламної сили волі та віри у майбутнє передавати із покоління до покоління!  

 

Тетяна Децюк 

Експерт проекту «Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими людьми, що 

сприятиме розкриттю особистісного потенціалу ЦГ, збереженню та гідній оцінці їхнього 

досвіду у громаді». 



 

Організація: «Чернігівський національний технологічний університет» 

м. Чернігів 

Адреса сайту: http://www.stu.cn.ua  

Електронна адреса: cstu@stu.cn.ua   

 

Sincerely,  
Tetyana Kolenichenko 
PhD, Associate Professor, 
Head of the Department of Social Work 
Chernihiv National University of Technology 

+38-096-21-33-816 

 

 

Громадьська організація «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння 
і толерантність» м. Чернівці 

Проект «Соціальна підтримка колишніх жертв націонал-соціалізму, 

підвищення їх соціальної активності та статусу, подолання ізольованості та 

одинокості»  

РОДОМ З  БУКОВИНИ 

         Під  такою назвою  часто  організовуються зустрічі  членів цільової групи проекту 

по програмі підтримки «Місце зустрічі – діалог», що реалізується в м.Чернівці. 

        Один з таких заходів відбувся з нагоди 94   річниці з дня народження  народного 

артиста України, Героя України, легенди пісенної творчості Дмитра Гнатюка.  Учасники 

проекту та волонтери здійснили поїздку в с.Мамаївці,Чернівецької області, адже саме 

тут народився наш славетний земляк. 

        Ми завітали в новозбудовану школу, так як тут відкрито музей Д.Гнатюка.  

Завідуюча музеєм Світлана Пелепецька разом з  вихованцями школи Богданою 

Якубович та Вікторією Чефурко  ніби провели нас непростим шляхом  життя Дмитра 

Михайловича. З дитинства Дмитро був  залюблений у пісню, співав в церковному хорі. 

Як у багатьох з його покоління юність обірвала війна. Далі був фронт, поранення.  



Після закінчення Чернівецького  

музикального  училища працював в 

Чернівецькому муздрамтеатрі. Потім 

була консерваторія. В 1951 році під 

час Декади  українського мистецтва  

отримав перший творчий успіх, став 

солістом Київського театру опери та 

балету імені Т.Г.Шевченка.   

Фотографії  на музейних стінах  

ілюстрували  нам  етапи  творчого шляху. У 35 років став народним артистом СРСР, 

лауреатом різних державних премій, а ще Герой соціалістичної праці, академік, Він мав 

безліч лауреатських звань та нагород з різних країн світу. Закінчив свій земний шлях  

Дмитро Михайлович  у Києві, де тривалий час працював  головним режисером 

національної опери, викладав в консерваторії.        

На зустрічі з  вихованцями школи своїми спогадами про дружбу з Дмитром 

Михайловичем поділився учасник проекту В.Обдуленко. Він також передав музею свої 

книги, в яких є  його  вірш присвячений Д.Гнатюку. 

    Ми побували в музичній школі імені 

Дмитра Гнатюка. Свої таланти перед 

учасниками зустрічі продемонстрували  

юні земляки творчого генія, які 

виконали  твори з його репертуару. А 

директор школи п. Чорней прекрасним 

баритоном виконав його улюблену  

пісню «Рідна мати моя», яку підхопили 

усі присутні.  Свої таланти на зустрічі 

продемонстрували волонтери проекту, учні Чернівецького  коледжу мистецтв ім.. С. 

Воробкевича, та соліст Чернівецького центрального палацу культури В.Маньков. 

        Зустріч завершилася спільними  фото  в музеї та біля бюсту Дмитра Гнатюка, який  

прикрашає дитячу музичну школу.  Учасники проекту  були переповнені враженнями 

від чудової творчої зустрічі  з прекрасним. 

 



Член цільової групи проекту «Соціальна підтримка колишніх жертв націонал – 

соціалізму,підвищення їх соціальної активності та статусу, подолання ізольованості та 

одинокості»   м Чернівці       

                                                         Віктор Обдуленко 

    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» 

 

У травні 2019 року в ІІ Осинівській 

сільській бібліотеці – філії спільно з ГО 

«Осинівська» в рамках проекту «Місце 

зустрічі - діалог» проведено майстер – клас 

«Природна оригінальність зачіски».  

 

Приватний підприємець, спеціаліст 

перукарської справи Птушко В.М. дала корисні 

поради по догляду за волоссям, пояснила як 

користуватись допоміжними засобами та 

інструментами, показала присутнім елементи своєї 

роботи. Найсміливіші в подарунок від Вікторії 

отримали сучасні зачіски. 

Т.Горбенко, координатор волонтерів 

Проект «Привернення уваги до потреб 

колишніх жертв націонал-соціалізму через 

організацію спілкування між різними 

поколіннями та наданя їм посильної 

допомоги вдома силами волонтерів» 

ptushko27.07@gmail.com 



    ВОБФ «Карітас-Волинь» м. Нововолинськ 

Проект «Розширення напрямків діяльності центру «Довіра» для жертв 

націонал-соціалізму у м. Нововолинськ та смт. Благодатне» 

                                                                              

Цікаве дозвілля у центрі «Довіра» 

Уже понад 6 років у ВОБФ «Карітас-Волинь» успішно функціонує центр «Довіра» - 
місце зустрічі людей літнього віку. Одним з видів діяльності центру є організація 
цікавого змістовного дозвілля для своїх підопічних. Адже для людей старшого віку 
спільні посиденьки, заходи - це  добра нагода для  спілкування, 
налагодження  комунікаційних зв'язків, відчуття важливості себе, подолання самотності, 

що загалом сприяє  наповненню життя 
людей похилого віку змістом та сенсом. 

Завдяки старанням професійних 
працівників центру координатора 
Карпенюк Тетяни, соціальних 
працівників Сєргєєва Віта, Кметь Марія 
та Слимак Анна люди похилого віку, які 
відвідують наш центр у м. Нововолинськ 
та смт. Благодатне мають змогу 
щотижня пізнавально та  корисно 
провести час.  

Ось, наприклад, нещодавно учасники нашого центру побували на цікавому 
майстер-класі з виготовлення 
свічок, який провела творча 
соціальна працівниця Віта 
Сергеева.  Майстриня розповіла 
історію виготовлення свічок, 
виробництво яких має свою давню 
історію, бо воскові свічки відомі ще 
в часи античного світу. В Середні 
віки свічки застосовувалися 
переважно в житлових будинках 
заможних людей, бо коштували 

дорого. На сьогоднішній день головним горючим матеріалом для свічок є парафін, 
який був винайдений в XIX столітті і почав використовуватися для виробництва свічок 
близько 1860 року. В Україні було популярно робити свічки в домашніх умовах вручну, 



навіть після запровадження фабричного виробництва. Такі свічки робили з бджолиного 
воску і були вони різних кольорів.  

Кожен зумів перенестись з 
буденних клопотів в атмосферу 
давніх традицій, де спробували 
опанувати техніку виготовлення 
свічок на сучасний лад, заливаючи 
парафін у спеціальні силіконові 
форми, а також експериментуючи з 
кольором та ароматом. Таким 
чином наші учасниці мали змогу 
перевірити свої творчі здібності. 

Наприкінці майстер-класу кожна учасниця заходу отримала фігурну свічечку у 
подарунок.  

Тепла зустріч у центрі «Довіра» 

Місяць травень насичений знаменними датами та 

святковими подіями: День пам’яті та примирення, 

День перемоги над нацизмом, День матері, День 

сім’ї, День вишиванки. З нагоди вшанування, та 

пам’яті визначних подій у центрі «Довіра» ВОБФ 

«Карітас-Волинь» відбувся святковий захід. 

Учасники проекту «, що діє завдяки підтримки 

програми «Місце зустрічі: Діалог» з смт. Благодатне 

завітали з дружнім візитом, а також гарною 

концертною програмою до м. Нововолинськ, щоб  у 

теплій атмосфері провести кілька годин дозвілля із 

співучасниками центру «Довіра» міста 

Нововолинськ.   

Співочий колектив дарував присутнім ліричні, патріотичні, народні пісні та вірші про 

Батьківщину. Кожен номер був пронизаний трепетною любов’ю до рідного краю та 

бажанням донести це тепле почуття до слухачів. Завдяки щирому виконанню творчих 

номерів глядачі поринули  в минуле і згадали пісні своєї молодості. Співали усі. На очах 

з'являлися сльози розчулення... 



Родзинкою концерту став виступ Галини Семенівни, яка прочитала гумореску 

«Насолити старості» чим розвеселила, підняла настрій та порадувала присутніх. 

Культурний захід залишив гарні спогади у виконавців та слухачів. 

Приємно відзначити, що, попри свій вік, учасники центру «Довіра» активні, творчі та 

дарують оточуючим свій незгасимий оптимізм. 

 

Тренінг «Психологія стресу у 

людей літнього віку»  

для учасників центру «Довіра» 

 

Учасники проекту «Розширення 

напрямків діяльності центру 

«Довіра» для жертв націонал-

соціалізму», що діє у ВОБФ «Карітас-

Волинь» за підтримки програми Місце зустрічі: Діалог»  - це люди похилого віку, більшість 

з яких схильна до стресів. Цей стан є результатом звуження сфери спілкування, відходу від 

активної діяльності й самотності. Все це, безумовно, призводить до незахищеності літніх 

людей та їх уразливості. Вихід на пенсію і припинення активної трудової діяльності тягне за 

собою істотну зміну стилю, рівня та якості життя, а визнання себе старою для людини є 

сильним психологічним стресом, який тягне за собою безліч проблем психологічного 

плану, а відсутність затребуваності суспільством найчастіше призводить до конфліктності з 

оточуючими. 

Тому допомога і психологічна підтримка в таких ситуаціях потрібні і важливі. 

У центрі «Довіра» для людей літнього віку  ВОБФ «Карітас-Волинь» пройшов тренінг 

«Психологія стресу у людей літнього віку», який провела чудова психолог Карітас-Волинь 

п. Олена Качорок. 

Для знайомства тренер запропонувала присутнім асоціативну вправу «Обери 

картку наосліп», яка дала можливість розкритися та зрозуміти внутрішній світ кожної 

учасниці. Літні люди ознайомилися з цікавою інформацією про стрес та як налаштувати 

себе на позитив. Особливу увагу психолог приділила антистресовим правилам життя і 

поведінки, а саме: постійне прагнення до чогось, зміна поглядів на проблему, почуття 

гумору, пісня, дихання, думка, віра в Бога, свіже повітря, фізична праця. Учасники тренінгу 



взяли участь у психологічній вправі «Зв'язок роду», щоб передати однією фразою 

позитивний досвід, що є у спогадах з минулого, цікаві вправи для розвитку мовлення та 

внутрішніх діалогів. На завершення тренінгу щира вправа на побажання для кожної 

учасниці. 

Такий вид діяльності дуже сподобався нашим підопічним, вони висловили своє 

захоплення від професіоналізму психолога, від цікавої інформації та своєї кмітливості під 

час заняття.  

Карпенюк Тетяна 

Координатор проекту у  

ВОБФ «Карітас-Волинь» 

м. Нововолинськ 

caritas_volyn@yahoo.com 

 

 

 

 

Виконавець випуску: 

                 
 Благодійна організація 

              
 «Благодійний  фонд «ХЕСЕД 

ХАНА» 
                      
 м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, 41а 

                              
  тел +38 067 539 7383 

                                 
 hesedhana.krivoyrog@gmail.com 
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