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750 мільйонів людей не мають доступу до
питної води...
У деяких частинах Землі люди вбачають
проблему у несправедливому розподілі чистої
води…
За останні роки випадки конфліктних ситуації
через брак води значно почастішали…
Вода – це товар чи право людини?..
Важливим кроком вперед стало би вміння людей
більше цінувати воду хоча б при використанні
у власних цілях…
Серед країн Європи Україна є однією з найменш
забезпечених водними ресурсами…
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Питання-відповідь
Ким була Матір Божа для
Адольфа Кольпінга?

Що таке генерація Y?

З архівних джерел відомо, що Адольф Кольпінг
у свої юні роки, ще будучи підмайстром, а потім
і учнем гімназії дуже часто відвідував церкву
святої Марії на Купфергассе* в м.Кельн. Стоячи
на колінах перед фігуркою Марії, він просив
сили, коли йому було важко та ясного розуму,
коли він планував якісь серйозні справи. За
письмовими свідченнями його сучасників
Адольф Кольпінг зберігав вірність Матері Божій
на Купфергассе все своє життя. Будинок, в якому
жив Адольф Кольпінг був розташований
неподалік від Купфергассе, то ж коли він ходив
до Кельнського Собору, а пізніше до Церкви
Міноритів, його дорога завжди пролягала через
церкву святої Марії. Він користувався будьякою нагодою, щоб зайти до церкви та
помолитися на розарій перед образом святої
Марії. В ній він віднайшов «милосердну матір та
дорогу сестру».
В 1942 році та частина міста, де знаходилася
церква св.Марії потрапила під інтенсивне
бомбардування. Все було охоплено жахливим
руйнівним вогнем. Фігурку св.Марії дивом
вдалося врятувати, перенісши її спочатку в
найближчий жіночий монастир, а потім – в
будинок Кольпінга. В 1948 р. вона знову
повернулася у свою церкву на Купфергассе.
Готуючись до цьогорічного вшановування Дня
памяті Адольфа Кольпінга Справа Кольпінга
Німеччини впродовж чотирьох днів наприкінці
вересня буде прославляти святу Марії у церкві
на Купфергассе.

Генерація «ігрек» або покоління Міленіуму – це
покоління, народжене між 1979 та 1990 рр. Нове
тисячоліття вони зустріли в підлітковому або
юному віці. Характерними особливостями
цього покоління є хороша освіта, надмірна опіка
батьків навіть у дорослому віці та … цифрові
технології. Вони важко уявляють своє життя без
мобільного зв'язку та Інтернету.
Буква Y [wai] в англійській мові співзвучна
англійському питальному прислівнику Why
(чому?). Це означає, що дане покоління має
безліч запитань до багатьох винаходів та
досягнень попереднього покоління.
Люди покоління Y цілеспрямовані, схильні до
самореалізації. Для них важливий баланс
«життя-робота», а можливість працювати
( з а р о бл я т и г р о ш і ) вд ом а д л я н и х є
пріоритетною. Саме завдяки цим якостям люди
покоління Y особливо цінуються на ринку праці.
Генерація Y разом з генерацією Z – це діти
генерації Х*

Ульріх Фольмер//Kolpingmagazin’2015
*Церква Пресвятої Діви Марії розташована на
одній з вулиць м.Кельн/Німеччина. Побудована
у 1715р. на місці зруйнованої каплиці з
зображенням Матері Божої. Та частина каплиці,
яку вдалося врятувати зберігається під дахом
церкви. Церква прославилася чудотворним
образом (виконаним у вигляді скульптури)
святої Марії. Від самого початку існування
храму сюди щорічно приїжджають тисячі
паломників. (Прим.ред.)

Девід Бріксіус//Kolpingmagazin’2015
*Генерація Х (народжені з 1965 по 1979 рр.)
В 1964 р. британська журналістка дала
приблизно таке визначення даному поколінню:
«молоді люди…. не вірять в Бога; не поважають
батьків; не люблять королеву; люблять без
шлюбу; у шлюбі не змінюють прізвище»
Генерація Z (народжені з 1990 по 2010 рр.)
Те , щ о м и н ул і п о ко л і н н я н а з и в а л и
"технологіями майбутнього", пококоління Z
вважає невід'ємною частиною повсякденного
життя. Простежується велика схожість поколінь
Z та Y,але дитинство Y минуло ще до
"технологічного буму", а Z в більшості випадків
народилися, коли інтернет вже повністю
ввійшов до повсякденного життя людини.
Генерація «Альфа» (народжені після 2010 р.) перше покоління, життєвий цикл якого
починається саме в 21 столітті. Покоління
"Альфа" описують як дітей покоління Y і рідше
як дітей покоління Z, а також як внуків
покоління X. Вони і стануть повноправними
господарями 21 століття.(Прим.ред.)

Молодь Кольпінга
Дружній візит Молоді Кольпінга Європи
З приходом весни до Ужгородської Родини
Кольпінга прийшла і нова цікава подія: 26-29
березня 2015 року Родину відвідали 4
представники Молоді Кольпінга Європи з
Німеччини, Чехії, Словаччини і Польщі з метою
налагодження дружніх зв'язків та подальшої
співпраці і партнерства.
Цей візит був запланований ще в лютому
після спільних обговорень під час перебування 4
членів РК Ужгород в Німеччині на семінарі
«Робота з мас-медіа»(про семінар читайте у
В і с н и ку № 1 / 2 0 1 5 р . / ) . С п і л ку юч и с ь з
українськими кольпінговцями, європейська
молодь Кольпінга була позитивно вражена,
скільки добрих і потрібних речей робить
українська Молодь Кольпінга.
Крім того, вони проявили
великий інтерес до подій в
нашій державі і вже через
місяць ми приймали їх на
українській землі. Зустрівши
наших гостей в ужгородському
Кольпінг-центрі, після смачної
вечері ми разом обговорили
план їхнього перебування на
Закарпатті, а також коротко
запрезентували роботу як
організації загалом, так і
заходи Молоді Кольпінга
України.
Після презентацій ми перейшли до
обговорення спільних проектів та заходів. Так, з
членом Молодіжного Правління Кольпінга
Європи Домініком Прешулом обговорили
можливість допомоги нашим постраждалим та
переселенцям гуманітарною допомогою
(речами та одягом) від РК м. Кошіце, а також
спільні творчі вечори та інші заходи.
Справа Кольпінга Бамбергу (Німеччина),
яку представляв Свен Мессінг, зацікавилася
проведенням спільних молодіжних заходів,
спрямованих на глибше вивчення менталітету
українського населення, зокрема закарпатців,
також можливі спільні трудові табори для
молоді.
А молодь Кольпінга Чехії зацікавилася
проведенням спільних тематичних семінарів та
тренінгів, а також мирних походів в гори (вони їх
практикують вже багато років.).

Загалом зустріч пройшла в дружньому
форматі конструктивної розмови і презентацій, і
звичайно далі чекало знайомство з
особливостями нашого гірського краю. Отож
наступного дня була екскурсія містом і така
довгоочікувана гостями поїздка в наші чарівні
гори Карпати.
Ту величе зну масу позитиву т а
незвичних вражень від гір і карпатського
колориту, які отримали наші європейські друзі,
неможливо передати словами. У мальовничому
селі Колочава ми доторкнулись до нашої історії,
відвідавши низку музеїв архітектури та побуту:
перша Радянська школа, перша Чеська школа,
Старе село та інші. Молоді європейці з великою
цікавістю слухали
екскурсовода, а особливо
про ті факти, що
сто сувалися другої
світової війни. А
збережена атрибутика
лише додавала вражень.
Останній вечір ми
розділили в колоритному
ресторанчику, де можна
було відчути дух нашого
м і с т а Уж го р од а . П і д
голосні співи баварських,
чеських пісень та
польської «Гей, соколи», всі дружньо ділилися
відчуттями від пережитих спільних днів та
планами на майбутнє.
Хоч мінливий березень не радував нас
теплом і сонцем, бо майже всі дні було
надзвичайно холодно, наші гості залишились із
теплими враженнями від свого першого візиту
на Україну. Вони сподіваються, що це не
останній їхній приїзд і планують відкривати для
себе Україну ще знову і знову.
Дякуємо небайдужій європейській
молоді за підтримку, і сподіваємось, що ця
зустріч дасть продуктивну співпрацю протягом
року.

Тетяна Ігнатьо,
регіональний референт
Справи Кольпінга в Україні

Віра і життя

Мужньо пройти власний життєвий шлях
Тільки долаючи власний шлях, людина може
віднайти своє місце в житті , інакше вона
може просто загубитися.
Цьогорічний День Кольпінга в Кельні проходить
під гаслом «Мужність творить добро».
Мужність нам потрібна для того, щоб подолати
свій власний життєвий шлях, який змінюється
кожного дня. Щодня ми переживаємо удачі та
втрати, на щось сподіваємося та від
чогось розчаровуємся.
Життя
постійно кидає нам виклик - такою є
наша реальність.
«Яке рішення я прийму? Яку роль
відіграє віра в моєму житті? Яким
шляхом я хочу піти?»
Коли людина усвідомлює, що життя
є завданням та вчинками волі, тоді
вона опиняється на перехресті
вибору. Одразу згадується історія з
Гераклом на роздоріжжі, який мав
обирати між зручним шляхом
кривди та крутою стежиною
правди.
Іноді буває дуже важко обрати
вірний життєвий шлях. В таких
випадках ми починаємо
метушитися, кидатися в різні
крайнощі, користуватися будьякими порадами - одним словом: ми
зназодимся в активному пошуку. Саме тоді нам
слід зібрати всю свою мужність, тому що
відповідальність за своє власне життя часто
дуже лякає. Але дуже важливо усвідомити одну
просту істину: “Тільки долаючи власний шлях,
людина може віднайти своє місце в житті,
інакше вона може просто загубитися. “
Шлях – це пригоди волі, душі та любові.
Райнхольд Шнайдер казав: «Коли ти йде, шлях
під твоїми ногами постійно змінюється , неначе
стається неосяжне диво.»
Кожен мусить знайти та пройти свій шлях, але
він не мусить шукати та проходити його на
самоті без поводиря, без поради та без

підтримки.
Християнство з самого початку свого існування
називали «Новим шляхом». Дорога Христа була
новою дорогою! Люди осмислили, що вони
нарешті знайшли пораду, допомогу та віру, щоб
пройти свій життєвий
шлях.
Були й інші шляхи, точно
так само як є інші шляхи й
сьогодні. Були Боги, яких
люди самі собі
створюва ли, були
філософи та ідеологи, які
не зцілювали душу. І
нарешті з'явився «новий
шлях», який є й сьогодні.
З цією Божою дорогою я
можу все. Бо Бог є тією
величчю, яка дає нам
мужність будувати світ, в
якому люди не
принижують і не нищать
один одного.
У такому світі кожна
людина – чоловік чи
жінка, бідний чи багатий,
білий чи чорношкірий, старий чи молодий,
здоровий чи хворий –кожна людина має
однакову цінність та визнання. Отже, будь
мужнім і твори добро, збільшуй шанси життя!
Стань ближчим до інших людей, неси світло у
світ і довіряй! Міцній вірі, непохитній вірності
та справжній наполегливості – обіцяне життя.
Відречись від ненависті і будуй мости – це і є
послання для світу. Це зближує людей.
Шляхи Господні завжди мають мету. Вони
ніколи не є безцільними. У цьому світі нам
потрібні пророки та віруючі, які нам нагадують
про більш справедливий світ та по-новому
підбадьорюють нас! Давайте ж іти разом!

Йозеф Гольткотте,
Федеральний презес Справи Кольпінга Німеччини
// Kolpingmagazin’2015
Переклад з німецької: Г.Єрьоміна

Наша планета

Хто розпоряджається нашою водою?
Відкриваючи щоденно кран з водою, люди в
Німеччині сприймають це як річ цілком звичну.
За рідкісними винятками вони мають постійний
доступ до чистої питної води в необмеженій
кількості. І якість цього «продукту номер 1»
постійно покращується. Водопостачання в
Німеччині настільки хороше, що люди можуть
собі дозволити витрачати питну воду високої
якості для технічних цілей – прати та навіть
використовувати для зливу в туалеті. І за це теж
треба платити, хоча вода є природним
надбанням, яке повинно бути безкоштовним.
Але видобування, постачання та очищення води
коштує багато грошей.
Для багатьох людей у
нашому світі все
виглядає по-іншому.
Згідно звіту ЮНЕСКО за
2014 рік близько 768
мільйонів людей на Землі
не мають доступу до
чистої питної води, а 2,5
м і л ь я р д и л юд е й н е
можуть використовувати
санітарну техніку – це
приблизно т ретина
населення Землі.
Вчені передбачають, що
потреба у воді зросте до
2050 року на 55 %.
С уд я ч и з д о п о в і д і
Ю Н Е С КО , с и туа ц і я в ма й бу т н ь ом у
загостриться в тих регіонах, які зазнають
великих змін, передусім тому, що там
відбувається швидкий економічний зріст.
Передбачається, що до 2050 року 40% людства
буде проживати на територіях, які не
забезпечуються чистою питною водою. Вже
зараз є підстави говорити про різке зменшення (а
в деяких регіонах зникнення) ґрунтових вод. В
багатьох куточках землі води використовується
більше, ніж поповнюються її запаси. А в
майбутньому потреба у воді тільки зростатиме.
Причиною цього є насамперед зростаюча
популяція населення Землі та економіка, що
розвивається.
Група вчених з Потсдамського Інституту
дослідження наслідків кліматичних змін

дослідила можливий вплив та наслідки
кліматичних змін на водозабезпечення. Якоб
Шеве, вчений цього Інституту висловився з
цього приводу минулого року на національному
радіо. За його невтішними прогнозами, якщо
викиди шкідливих парникових газів не
зменшаться, то до 2050 року загальна
температура Землі зросте на 2 або й на 3 градуси.
В глобальному вимірі – це катастрофічно багато.
Згідно «цілком можливого сценарію» близько
10% всього населення, яке до 2050 року зросте
до 9 мільярдів людей буде потерпати від браку
води, 200 мільйонів з яких відчуватимуть цей
брак через наслідки кліматичних змін. Через
не стачу води
прогнозовано
розвинеться
боротьба за доступ
до неї. За словами
Якоба Шеве, це
може призвести до
соціальних
конфліктів.
Особливо, якщо
п о с т а в и т и т а ке
з а п и т а н н я : хт о
може обмежити
д о с т у п д о
ґрунтових вод у
регіоні: місцевий
індустріальний
завод чи селяни з околиці?
Ще одна серйозно недооцінена проблема – це
забруднення води. При контактній зустрічі
європарламентарів з депутатамипредставниками африканських, карибських та
тихоокеанських країн всі дійшли висновку, що
щороку від наслідків забруднення питної води в
світі помирає 1,5 мільйони людей. Причина в
недостатньому контролі та утилізації відходів. В
країнах, що розвиваються близько 70%
виробничих відходів викидаються просто в
річки та озера. Сільське господарство та стічні
води також сильно забруднюють водоймища.
Більшість з цих країн має серйозний брак коштів
д л я п о буд о в и оч и с н и х с п о руд ,
сміттєпереробних заводів та функціонуючої
системи водопостачання.
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Вода стає валютою.
Окрім всіх вище зазначених проблем останнім
часом з'явилася ще одна загроза. Впливові люди,
які звикли на всьому заробляти, дуже швидко
зорієнтувалися в ситуації, коли вода стає дедалі
ціннішою. Отже, водою можна торгувати і
заробляти на цьому гроші. В Німеччині поки що
за водопостачання відповідальні комунальні
підприємства, які своєю працею служать на
благо суспільству і не націлені на максимізацію
доходів.
У 2010 році Асамблеєю ООН доступ до питної
води було внесено до основних прав людини.
Резолюція Генеральних Зборів ООН для 192
країн Об'єднаних Націй з правової точки зору не
є обов'язковою до виконання. Проте її значення
не можна недооцінювати, адже з прийняттям цієї
резолюції ООН підкріплює свою чітку позицію з
приводу статей 11 та 12 Соціального Пакту ОН,
згідно яких повинно бути забезпечено право
людини на належне харчування та здоров'я.
У зв'язку з цим виникає питання, хто повинен
відповідати за водопостачання? Залишити право
на розподіл та подачу води виключно державним
(комунальним) підприємствам, чи можна
довірити цю місію приватним підприємцям?
Зільке Рут Лаковскі, професор Інституту
економіки і права м. Кассель в розмові з
Крістіаном Віслером з Університету Бамберга
зазначила: «Вода – це не товар, розподілом якого
повинен займатися ринок. Вода – це
загальнолюдський ресурс, який належить
людям. Отже, всі люди без винятку повинні
забезпечуватись водою.»
У 2012 році стали відомі плани Єврокомісії про
«Пропозиції до основних положень про
передачу дозволів на приватизацію» для
відкриття ринку продажу в га лузі
водопостачання. Критики одразу ж побачили в
цьому загрозу швидкої приватизації ринку
водопостачання в ЄС. Найбільше критики
звучало з боку Німеччини-1,5 мільйони
європейських громадян підписали звернення до
Єврокомісії з вимогою прозорого розподілу
водних ресурсів серед усіх громадян. Протести
були також спрямовані проти лібералізації
ринку водних ресурсів. Через велику кількість
протестів та підписантів петиції Єврокомісія
змушена була реагувати та переглянути свої
наміри. Таким чином, процес приватизації
ринку водопостачання відтермінували.

Прихильники приватизації ринку води говорять
передусім про те, що приватні підприємці
будуть постачати питну воду в бідних країнах
краще, ніж це робить держава, оскільки вона не
має на це достатньо грошей. Проте дослідники з
університету в Барселоні прийшли до іншого
висновку. Те, що зазвичай обіцяють приватні
підприємці на словах, майже ніколи не
виконується ними на ділі. Навпаки, питна вода
для населення стала дорожчою там, де вона
перейшла до рук приватних підприємств.
Чудовий приклад – Лондон: після переходу
водогону у приватні руки мережа постійно
занепадала, потребувала ремонту, за який
власник не хотів платити. В результаті дійшло до
того, що через аварійність системи більша
частина води не доходила до мешканців міста, а
протікала із проржавілих труб в ґрунти «по
дорозі». Португальці теж протестують, оскільки
після приватизації державних водогонів
буквально за декілька років ціна на воду для
населення зросла на 400%.

Таємні домовленості
Єврокомісія під тиском громадськості дещо
відступила від вище згаданих «Пропозицій до
основних положень про передачу дозволів на
приватизацію» та взагалі вилучила з тексту
питання приватизації водопостачання. Але
попередні проце си домовлено стей
продовжувалися й далі, правда, вже потай від
громадськості. Саме так виникла «Угода про
торгівлю послугами» (англ. TiSA Trade in
Service Agreement), одним із пунктів якої
виявилося і водопостачання. У липні 2014 року
міжнародна організація, що займається
витоками таємної інформації Вікілікс (англ.
Wikileaks) оприлюднила в інтернеті частину
тексту договору TiSA, зробивши таємне
очевидним та спричинивши цим величезний
скандал.
Преговори стосовно TiSA ведуть наразі
Євросоюз зі всіма 28 країнами-членами, а США
із іншими 21 країнами. Примітним є те, що в
тексті намагалися закріпити заборонну умову,
яка повинна була б перешкоджати процесу
реприватизації. Річ у тім, що у багатьох країнах,
де приватизовані державні установи не
виправдали своїх очікувань, вони були
реприватизовані, тобто повторно передані у
власність держави. Те, що хотіли протягнути у
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договорі TiSA, зробило б такий процес у
майбутньому неможливим, майно мало б
залишитися приватним вічно, незалежно від
якості наданих послуг.
Отже, питання все ще залишається відкритим:
хто розпоряджатиметься в майбутньому нашою
водою?

Розподіл води повинен
здійснюватися демократично!
Інтерв'ю з Дітером Гертеном (Приватний
Доцент Гумбольд-Університету в Берліні.
Входить до ск л аду групи вчених з
Потсдамського університету, досліджує вплив
людини на кліматичні зміни та на глобальні
водні ресурси питної води на Землі)
2,5 мільярди людей не мають можливості
використовувати санітарну техніку, 750
мільйонів людей не мають доступу до питної
води. Чому за останні роки ситуація
настільки загострилася?
В останні роки ми спостерігаємо дуже
небезпечну комбінацію зі зростаючої популяції
Землі, міст, які швидко розростаються та
потепління клімату. Окрім цього, є проблема
забруднення води через водогони низької якості
та недостатню кількість систем очищення, що в
багатьох країнах призводить до
розповсюдження смертельно небезпечних
хвороб. Наші прогнози вказують на те, що
некеровані кліматичні зміни знизять рівень
водних запасів передусім у тих регіонах, де й
зараз відчувається суттєвий брак води. Сюди
належать Центральна Азія, Південний Захід
США, Мексика, Північна Африка і навіть
Південна Європа.
У деяких частинах Землі люди вбачають
проблему у несправедливому розподілі чистої
води.
Справедливе питання: в яких цілях
використовується вода, якої й так мало? Чи йде
вона на потреби населення, чи, можливо, на
виготовлення товарів для експорту за кордон,
н ап р и к л а д в Є С ? У Є в р о п у м и т е ж

опосередковано імпортуємо разом з товарами
вжитку воду з інших країн. Потужні
підприємства часто ставлять собі таке
запитання: що є важливішим – вода для
населення чи для розвитку експорту та підняття
економіки в країні?
Наскільки високим є ризик виникнення
соціальних конфліктів, якщо водні ресурси
виснажаться, а люди будуть страждати від
нестачі води?
Насправді існує величезний банк даних, з якого
чітко видно, що за останні роки випадки
конфліктних ситуації через брак води значно
почастішали. Здебільшого це трапляється
всередині деяких країн. Сьогодні в багатьох
країнах можна почути, що соціальний мир у
великій мірі залежить від доступу людей до
чистої питної води. Тобто, існує небезпека, що
конфлікт через розподіл води може перерости в
цілком силовий.
У теперішніх переговорах у форматі TiSA, в
яких Німеччина теж бере участь, цілком
жваво обговорюється можливість
приватизації питної води у Європі. При
всьому цьому, протоколи переговорів не
оприлюднюються. Отже, вода – це товар чи
право людини?
Справедливо буде сказати, що далеко не лише в
Європі люди протестували проти того, щоб
перетворити воду виключно на товар на ринку.
Люди побоюються, що з приватизацією зросте
ціна на воду, що приватні підприємці не зможуть
якісно надавати відповідні послуг. Але річ навіть
не в цім. Те, як відбувалися самі переговори і вся
та таємничість домовленостей це саме те, проти
чого виступає весь демократичний світ. Саме
громадськість повинна брати участь у подібних
обговореннях і саме люди повинні вирішувати
демократичним шляхом, кому повинно
належати право розподілу, очистки та
постачання води. Ще одним важливим кроком
вперед стало би вміння людей більше цінувати
воду – хоча б при використанні у власних цілях.

Георг Валь// Kolpingmagazin’2015
Переклад з німецької: Г.Єрьоміна
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А якою є ситуація з питною водою в Україні? Переглянувши декілька
джерел, редакція знайшла всюди приблизно однакову інформацію - і зовсім
невтішну. Бажаючи хоча би завершити статтю на позитивній ноті, ми
перечитали безліч посилань по темі “Перспективи покращення питної
води в Україні”, але не знайшли нічого обнадійливого, окрім “уряд
розглядає можливі варіанти”, “планує перейняти досвід європейських
країн”, “вносить пропозиції до законопроектів” і т.п. Так що поки уряд
планує, нам, пересічним громадянам своєї країни, треба робити щось
самим - почнемо хоча б з дбайливішого ставлення до навколишьнього
середовища.
Ландшафт України складається з родючих рівнин, степів і плато, який перетинається річками і усіяний
більш ніж 3000 озер. Загальна площа озер складає приблизно 4% території країни. Кількість великих,
середніх і малих річок є важливим показником, який характеризує водне багатство країни. На території
України нараховується 63119 річок, у тому числі 9 великих, 81 середніх та 63029 малих. До великих
річок належать Дніпро, Дунай, Дністер, Десна, Південний Буг, Тиса, Прип'ять, Сіверський Донець та
Західний Буг. Загальна довжина усіх річок становить 206,4 тис. км, з них майже 90% припадає на малі
річки.
Серед країн Європи Україна є однією з найменш забезпечених водними ресурсами. Забезпеченість
водою складає 1700 куб. м на рік на людину, а в посушливі періоди на одного українця в рік припадає
приблизно 1000 кубометрів придатної для пиття води. За нормами, встановленими ЄЕК ООН, на одну
людину має бути не менше, ніж 1700 куб. м. У Франції цей показник складає 4570 куб. м, у Швейцарії 7280 куб. м, в Австрії - 7700 куб. м, а у Швеції - 24000 куб. м.
У той же час середньодобове споживання води на одного міського жителя України складає 320 літрів у
добу, тоді як у великих містах Європи 100 - 200 л.
Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється, стає
більш гострою. Практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення не
відповідають вимогам стандарту на джерела водопостачання. Очисні споруди і технологія очищення
води застаріли і не оновлюються. У майже 1200 населених пунктів України (у яких проживають понад
800 тис. осіб) воду привозять, так як тут заборонено пити місцеву воду через природні або техногенні
причини, або через відсутність місцевих джерел водопостачання.
Існуючі в країні методи очистки водопровідної та стічних вод не розраховані на звільнення від вірусів.
Питна вода стає активним чинником шкідливого впливу на здоров'я, причиною виникнення багатьох
небезпечних масових інфекційних захворювань (на сьогодні відомо близько 100 хвороб, які “дарує” нам
питна вода) .
Внаслідок хлорування в питній воді утворюються хлорорганічні сполуки, наприклад, кількість
хлороформу перевищує в 1,52 раза норми, рекомендовані ВООЗ. Окрім того, в питну воду можуть
потрапити інші токсичні речовини: іони важких металів, сполуки фосфору і сірки, пестициди, нітрати,
нітрити. Про недостатню ефективність існуючої технології очистки води свідчить високий рівень
захворюваності населення кишковими інфекціями..
Висока забрудненість викидами й відходами, незадовільний стан систем життєзабезпечення, швидке
зростання населення міст і потреба розширення територій призвели до непридатності до використання
більшості поверхневих вод. Найбільш густонаселеними та екологічно проблемними є східна частина
України, місто Київ, а також міста-«мільйонники». Серед потужних забруднювачів поверхневих вод–
комунальні підприємства Києва, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Одеси, Кривого Рогу,
Сімферополя, Севастополя, Запоріжжя, Миколаєва, Чернігова та Львова.
Таким чином, ситуація з питною водою в нашій країні є невтішною. Ця проблема загострилась сильніше
протягом останніх років і потребує якнайшвидшого вирішення.

За матеріалами Інтернету

Акції
Слухачі Львівського Університету ІІІ Віку спільно з БФ «Відкрите
серце» навесні організували дві акції, присвячені інформуванню
громадськості про епілепсію та аутизм.
Фіолетовий день* розпочався у Львові з 10 години ранку. Учасники акції з фіолетовими стрічками на
руках у центрі міста роздавали перехожим буклети про епілепсію. Дехто зупинявся, розпитував про
хворобу, дякував за надану інформацію. Продовження акції відбувалося на курсах «Асистент вчителя»,
які розпочалися саме 26 березня 2015 р. в рамках проекту Товариства «Родина Кольпінга» м.Львів в
Інституті післядипломної освіти ЛНУ ім. І.Франка. Понад 50 учасників курсів з Дніпропетровська,
Миколаєва, Києва, Чернігова, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівців та Львівської області
прослухали коротку лекцію про День епілепсії, а після обіду і самі долучилися до акції, роздаючи
буклети перехожим. Таким чином, наші львівські кольпінговці та волонтери охопили цією акцією не
лише своє місто, але й інші населені пункти України. Адже слухачі курсів представляли місцеві
управління освіти та інститути підвищення кваліфікації вчителів з різних областей. До речі, вони
пообіцяли на другий рік організувати подібні акції у себе.
А завершилася акція в Львівському театрі опери та балету. Театральні працівники влаштували
спеціальну святкову програму - історія театру, демонстрація костюмів, зустрічі з провідними акторами
театру і, звичайно ж, вистава. Учасники акції щиро подякували служителям Мельпомени , а також
привітали їх з наступаючим святом – Днем театру, який відзначається 27 березня.
*Фіолетовий день – це щорічна міжнародна акція, що проводиться 26 березня, завдання якої – розвіяти міфи
про епілепсію і допомогти людям , які живуть з цим діагнозом. Започаткувала цю традицію дев'ятирічна Кессіді
Меган з канадської провінції Нова Шотландія ще у 2008 році. Кессіді хворіла на епілепсію і неодноразово
стикалася із проявами упередженого ставлення з боку однолітків і навіть дорослих , які нічого не знали про її
захворювання і вважали, що у Кессіді проблеми з психікою. Щоб привернути увагу спільноти до цієї проблеми,
вона поширила інформацію щодо епілепсії у соціальних мережах, вибравши для повідомлень фіолетовий колір.
Дівчинка хотіла розвіяти міфи про це захворювання і показати людям, які живуть з цим діагнозом, що вони не
самотні. Ідею дівчинки підтримала Асоціація епілепсії Нової Шотландії, провівши першу кампанію 26 березня
2008р. Її учасники приколювали до одягу фіолетову стрічку або просто надягали що-небудь фіолетове. У 2009 році
Фіолетовий день вперше відзначили в США за підтримки Фонду Аніти Кауфманн. В акції взяли участь більше 100
тисяч студентів, 95 організацій і 116 політиків. З кожним роком кількість учасників у різних країнах зростає.

*****
Близько 15 дітей-аутистів з львівського Центру денного перебування для дітей-аутистів, що працює при
товаристві «Родина Кольпінга» м.Львів разом з батьками і волонтерами взяли участь в акції
«Відкриваємо наші серця» з нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм.* Акція
проходила у Львівському національному академічному театрі опери і балету ім. С. Крушельницької.
Ініціаторами проведення акції «Відкриваємо наші серця» є слухачі Львівського Університету ІІІ Віку, які
на волонтерських засадах працюють з дітьми-аутистами. Голова самоуряду УТВ Ганна Цись розповіла,
що вони вже давно співпрацюють з театром, який двічі на тиждень надає декілька безкоштовних квитків
для дітей та супроводжуючих їх осіб( це можуть бути як батьки, так і волонтери Центру). А в рамках акції
діти мали можливість не лише бути відвідувачами, але й самим побути в ролі акторів. Вони читали вірші,
співали пісні і навіть виконували фортепіанні твори.
*Відзначається щорічно 2 квітня. Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2007р. з метою
підкреслення необхідності допомагати людям з цим розладом, а також підвищення рівня їх життя. У світі у цей
день головні споруди підсвічують блакитним: хмарочоси в мегаполісах США, Ейфелеву вежу у Парижі, Біґ-Бен у
Лондоні тощо. Одним із символів аутизму є блакитний колір – офіційний колір Всесвітньої організації аутизму
«Autism Speaks» . Саме ця організація в 2005 р. вперше організувала акцію в підтримку аутистів під гаслом «Light
It Up Blue» (засвітимо блакитні вогні). Autism Speaks пояснює свій вибір кольору так: «Згідно статистики аутизм
зустрічається частіше у хлопчиків, ніж у дівчаток. Першопочатково наша організація вибрала блакитний колір
(традиційний розподіл «дитячих» відтінків: блакитний для хлопчиків, рожевий для дівчаток) як символ
підтримки хлопчиків-аутистів.»

З іноземних джерел

Цікава робота на власній ініціативі
У скільки років йдуть на пенсію? Що
таке страховий рахунок? Яка різниця
між виплатою декретних та оплатою
відпустки по догляду за дитиною? Як
оформити пенсію вдови/вдівця?
Компенсацію за втрату працездатності?
Що таке материнська рента? Багато хто,
ближче стикаючись з цими термінами
лякається тієї бюрократичної
процедури, яку вони за собою тягнуть.
Дуже часто це є причиною того, що
люди відмовляються від своїх прав, не
бажаючи зв'язуватися з системою та
оббивати пороги кабінетів. Але для 62річного Херальда Хофмана це є цікавим
викликом та улюбленою роботою. Пан
Хофман має насичене соціальне життя–
він є заступником голови однієї з РК
Німеччини та страховим консультантом
у сфері пенсійного страхування
Німеччини. На обидвох посадах він працює безкоштовно. До речі, посада страхового консультанта є
виборною. У 2006 р. Справа Кольпінга Німеччини запропонувала громадськості кандидатуру
Х.Хофмана і з тих пір він «вірою і правдою служить на благо народу».
За майже 10 років консультативної діяльності у сфері страхування Херальд зовсім не втратив свого
ентузіазму: «Робота складна, але неймовірно цікава. Для непрофесіонала – це сплутаний клубок. За
роки роботи я навчився тягнути за правильну ниточку, так щоб не заплутатися ще більше.» Одна з його
колег так прокоментувала його роботу: «Справи, з якими до нього звертаються громадяни, виходять
далеко за рамки банального прорахунку можливої пенсії. Та кожна складна справа йде йому на користь,
адже щоразу він набирається нового досвіду.»
«В нашій системі соціального страхування все дуже взаємопов'язано: пенсійне страхування,
страхування при втраті (повній чи тимчасовій) працездатності, страхування по догляду за хворим,
страхування від нещасного випадку та страхування по безробіттю. Це свого роду пазл: складаючи його ,
ви тримаєте в полі зору всі можливі варіанти деталей»,- так характеризує сферу своєї діяльності
п.Хофман.
Дуже часто громадяни намагаються самостійно розібратися з усіма внесками та виплатами, не бажаючи
витрачати свій час на консультації професіоналів. Як правило, це призводить до зменшення пенсійних
виплат. Я допомогаю людям розібратися з цим, часто вивчаючи всю їх трудову біографію від самого
початку. Знайшовши всі можливі недоліки, я роблю для них нескладний ( на виході) розрахунок:
витрачаєте зараз стільки (щоб покрити свої борги), натомість через певний час отримуєте стільки.
Спочатку це трохи лякає, але при більш вдумливому вивченні громадяни розуміють свою вигоду.»
До речі, Геральд Хофман працює з громадськістю не лише в своєму офісі, але й проводить виїздні
консультації по Родинах Кольпінга.

За матеріалами Kolpingmagazin’2015
Переклад з німецької: Н.Іванова

УТВ

Форум Університетів ІІІ Віку
18 квітня 2015 року у м.Чернівцях відбувся Форум Університетів Третього Віку ГО «Справа
Кольпінга в Україні». У Форумі взяли участь керівники УТВ та голови РК зі Львова, Стрия, ІваноФранківська, Луцька та Чернівців,слухачі та викладачі УТВ, а також керівництво Справи Кольпінга в
Україні.
В результаті спільних зустрічей учасники обговорили заходи, спрямовані на розширення діяльності
та подальший розвиток університетів Третього Віку на Україні. Пропонуємо вашій увазі ознайомитися з
деякими пунктами прийнятої резолюції.
Щодо уніфікації навчальної програми:
− розробка системи ступеневого навчання слухачів УТВ;
− організація практики студентів Вузів в УТВ;
− підготовка слухачів УТВ до програм волонтерства;
− розробка різних форм самоврядування слухачів УТВ;
Щодо культурного розвитку:
− розширення співпраці з театрами*, музеями щодо проведення спільних акцій
− створення танцювального колективу, хору зі слухачів УТВ;
− організація екскурсій, подорожей слухачами УТВ.
Щодо майбутньої самоокупності УТВ
− розробка та проведення платних майстер-класів з виробництва оригінальних виробів;
− створення інтернет-магазину УТВ для реалізації виробів слухачів;
− створення сервісного центру (надання послуг гувернера, доглядальника, дрібного ремонту) для
слухачів УТВ.
Щодо удосконалення співпраці з державою:
− поглиблення співпраці осередків ГО «Справи Кольпінга в Україні», при яких діють УТВ, з
університетами, освітніми установами, територіальними центрами обслуговування громадян щодо
розробки науково-методичної літератури для надання соціально-педагогічної послуги «Університет
третього віку» (відповідно до наказу №326 від 25.08.2011 р. Мінсоцполітики України);
− поглиблення співпраці осередків ГО «Справи Кольпінга в Україні», при яких діють УТВ, з науковими
інституціями щодо проведення наукових досліджень з розробки та апробації методів активізації літніх
людей з метою використання їх потенціалу та досвіду для розбудови держави;
− ініціювання створення громадських рад у справах старших людей при Мінсоцполітики України,
облдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування, завданням яких є вдосконалення
законодавства (освіта старших людей, пільги, вдосконалення служби догляду, тощо) та лобіювання
потреб старших людей у владних структурах;
− створення та реалізація програми «Місто доброзичливе до старших людей»;
Щодо поглиблення міжнародної співпраці (з УТВ Білорусії, Польщі, Німеччини):
− обмін слухачами, викладачами УТВ, волонтерами, студентами;
− міжнародні наукові проекти та участь у спільних наукових дослідженнях;
− майстер-класи, навчання інструкторів;
− літні школи обміну досвідом;
Резолюцію Форуму (укладену керівником Львівського УТВ Ігорем Островським) було направлено
Міністру соціальної політики України та Міністру освіти і науки України.
*про приклади такої співпраці читайте на ст.9- прим.ред.

Правда - така ж давня як наш світ, але,
вона так і не змогла проникнути в серця
наших політиків або хоча б достукатися
до них.
Досвід вчить, що зло також приносить
свої плоди, але вони такі ж жахливі, як і
їх походження.
Кожен з нас може зробити свій внесок в
найблагороднішу справу для всього
людства, якщо просто поширюватиме
християнство серед своїх ближніх.
Якщо людина не готова жертвувати заради правди
та справедливості, прав та обов'язків, то її мотивація
є сумнівною та мізерною, адже вона жертвує
вищими цінностями заради дріб'язкових речей.

Освітні заходи ГО (березень-квітень 2015
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