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«А життя триває…» 
 

(з досвіду роботи одноіменного клубу за інтересами) 

 
 

Клубні об’єднання є однією з форм суспільної діяльності 

людини в її вільний час та виступають колективним носієм інтересів, 

задоволення яких потребує спільних дій певної групи людей. 

 При клубних закладах Одеської області функціонує 329 

клубів за інтересами і любительських об’єднань різних напрямків. 

Серед них 48 багатопрофільних об’єднань. Там люди не тільки 

спілкуються і забезпечують собі цікавий і змістовний відпочинок, але 

і являють собою той осередок, де кожному забезпечена моральна 

підтримка у будь-яких складних обставинах і ситуаціях. 

Про роботу одного з таких клубних об’єднань йде мова. 

 

 
 

Знайомтесь - клуб за інтересами «А життя триває», який працює 

при Овідіопольському центральному міському будинку культури у 

лютому 1995 року. Клуб нараховує до 25 чоловік різного віку. 

Намагалися бути оптимістами та жити цікаво. Активізація 

розширення культурних інтересів дала можливість розробити 
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культурну програму вільного часу, він є добровільним об’єднанням 

людей похилого віку  

Поступово люди передпенсійного віку відійшли, а пенсіонери, 

віком від 55 р. до 90 р. поповнювати членство в клубі. Зараз клуб 

налічує 68 осіб. Був розроблений Статут клубу та план роботи на 

кожен рік. Клуб змінювався та зростав. Саме культурних потреб 

особистості, у людей похилого віку, зробив свою справу. Спілкування 

стало невід’ємною частиною існування клубу. Мета та завдання 

ЦМБК полягало в тому, щоб наповнити формування культурним та 

соціальним захистом, віднайти такі форми роботи, які сприяли б 

розширенню духовних контактів людей за інтересами. 

Клуб «А життя триває» виконує важливу місію взаємодопомоги, 

взаємопідтримки та благодійності людям похилого віку, необхідної 

різнопланової допомоги самотнім людям. Засідання клубу проходить 

в дружній, теплій атмосфері. 

 Найкращий стиль управління – демократичний, що створює 

атмосферу поваги, довіри, бажання працювати колегіально.  

Раз на рік проводяться Загальні збори які є керівним органом у 

діяльності клубу. На загальних зборах обирається рада клубу.  

До ради клубу входять самі активні члени клубу. Кожен член 

ради відповідає за закріплений за ним напрямок роботи. 

Рада клубу обирає Голову та скарбника. У клубі існує 

добровільний щомісячний внесок у розмірі – 2 гривень. 

  

Рада клубу:  

Вербіна Л. І. - голова клубу (загальні організаційні питання)  

Титомир М.М. – скарбник клубу (збирання добровільних внесків 

членів клубу» 

Білий О.М. – директор ЦМБК (технічне та музичне оформлення 

заходів) 

Балєва Л.П. – художній керівник ЦМБК (розробка сценаріїв 

заходів) 

Ситнікова А.О. – член клубу (організація культурно – масової 

роботи) 

Олександрова Н.І. – член клубу (зв’язок з органами влади, ЗМІ 

та членами клубу) 

Судець О.І. – член клубу (костюмер) 

 

За пропозиціями членів клубу, складається план на рік та 

затверджується радою клубу.  
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Робота клубу складається з різноманітних заходів: вечори-

зустрічі, конкурсні вечори, вечори-спогади, вечори-подорожі, 

екскурсії, посиденьки-вечорниці, виставки декоративно-прикладного 

мистецтва членів клубу, концерти, вечори гумору. 

Ніщо так не зближує людей, як спільна справа і спільна радість. 

Щомісяця відбуваються засідання клубу. Розпочинаються вони 

словами «Здрастуйте, дорогі одноклубники!» Всього, за роки 

існування клубу відбулося вже понад 200 засідань. 

Щоразу зустрічі ставали все більш насиченими, спілкування – 

живим. З’ясувалося, що кожному є чим поділитися з оточуючими. В 

розповідях, лекціях на різноманітні теми завоювали у присутніх 

велику любов та популярність. З’явилися традиції вітання 

іменинників, поздоровлень з християнськими та професійними 

святами.  

В наш час особистої уваги потребують члени клубу, які вже не 

можуть приходити до будинку культури, але вони не залишаються 

поза увагою членів клубу. Активісти постійно відвідують хворих та 

немічних одноклубників. Завжди вітають їх зі святами та днем 

народження, вручають квіти та подарунки.  

 

Рада клубу «А життя триває…» підтримує тісний зв'язок з 

керівництвом Овідіопольського району. Районна адміністрація 

постійно організовує для членів клубу поїздки до театрів, музеїв, 

святих місць міста Одеси та області. Щорічно на день народження 

клубу всі його члени отримують від районної адміністрації 

подарунки.  

 

У клубі всебічно підтримується активна позиція учасників. Тому 

кожен іменинник просто зобов’язаний після отримання квітів та 

привітань «здати звіт». Це значить: заспівати пісню, продекламувати 

вірші, прочитати гумореску, зіграти на музичному інструменті і т.д. 

Вміють і люблять у клубі приймати гостей. На його засідання 

постійно запрошуються місцеві артисти, вихованці дитячих музичних 

шкіл, працівники бібліотеки, ветерани, які визволяли 

Овідіопольський район та багато інших цікавих особистостей.  
 

 

Клуб за інтересами «А життя триває», як вже згадувалося, було 

засновано у лютому місяці, а отже у цей час, що року клуб відзначає 
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свій День народження. На вулиці потріскує мороз, а в стінах клубу 

твориться чарівне дійство, яке створює теплу і затишну атмосферу.  

Директор селищного Будинку культури О.М. Білий відкриває 

завісу спогадів щодо історії створення клубу, згадує як проходили 

перші зустрічі і урочисті заходи. Також програмою святкування 

передбачене вітання тих членів клубу, які народилися у лютому. 

Символом доброзичливих почуттів стали щирі привітання на адресу 

кожного в різноманітних поетичних формах - прозі, вірші, пісні.  

Взагалі у клубі, як у кожній сімї заведено відзначати дні 

народження. Тут всебічно підтримується активна позиція учасників. 

Тому кожен іменинник просто зобов’язаний після отримання квітів та 

привітань «здати звіт». Це значить: заспівати пісню, продекламувати 

вірші, прочитати гумореску, зіграти на музичному інструменті і т.д. 

Вміють і люблять у клубі приймати гостей. На його засідання 

постійно запрошуються місцеві артисти, вихованці дитячих музичних 

шкіл, працівники бібліотеки, ветерани, які визволяли 

Овідіопольський район та багато інших цікавих особистостей.  

 

Традиційно гарно проходять травневі засідання. В клубі 

відзначають два великих радісних свята – День Перемоги і День 

матері, тому що серед його понад 50 учасників трудового фронту і 

дітей війни. За православною традицією спочатку пом’янули всіх 

загиблих, тих, хто віддав своє життя за Велику Перемогу. А потім 

слухали спогади членів клубу - безпосередніх учасників війни.  

В клубі є й довгожителі. Серед них Токарєва Валентина 

Федорівна якій виповнилось 90 - років. Ця дата нікого не залишила 

байдужим. Привітати ювілярку з днем народження прийшла голова 

райспоживспілки Г.Д. Делебіс, яка вручила грошовий подарунок, 

квіти, сказала багато теплих слів. 

Кожен у клубі випромінює добро, жагу до життя.Адже, хто як не 

люди похилого віку знають справжню вартість життя, добрих 

людських стосунків.  

Вже давно для багатьох одиноких людей клуб став острівцем 

радості та надій, де творчі особистості можуть реалізувати себе у 

повній мірі. 

В святкових концертних програмах беруть участь «зірки» клубу. 

Як виявилося, набуваючи літ жінка не втрачає своїх акторських 

здібностей. Навіть навпаки. Це довели п’ятеро учасниць жартівливого 

конкурсу «Ідеальна теща». Тещі познайомили аудиторію із своїми 

баченнями сімейного щастя й ролі в ньому самої тещі.  
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Вони розповідали байки та анекдоти, співали, танцювали, 

показували свої кулінарні здібності. І все це – аби догодити своїм 

затям. Конкурс був, як азартним так і веселим: адже тещам довелось 

доїти справжню козу, перетягувати канат від зятів, долати сценічну 

«калюжу». Й з усіма цими екстремальними ситуаціями вони запросто 

справлялися та одержали заслужені призи.  

Колектив клубу «А життя триває» приймає активну участь в 

концертах та масових заходах міського будинку культури: 
новорічних святах, масляної, Дня селища, Дня району, Дня Європи, 

конкурсах та інших святах. 

Тринадцять чоловік з клубу беруть участь в народному 

самодіяльному хорі «Райдуга» при ЦМБК. Музична творчість цих 

людей стає в нагоді під час клубних засідань. Своїм репертуаром 

вони пожвавлюють програми виступів. 

  

Кілька років тому з Києва приїжджала творча група програми 

«Надвечір’я». І за словами її ведучої Тамари Щербатюк, якій 

доводиться часто їздити по країні у пошуках цікавих сюжетів, про 

подібний клуб столичним журналістам ще не доводилося чути. Після 

перегляду «Надвечір’я» по всій країні створилися близько 80 гуртів, 

для яких згадана передача стала поштовхом для створення об’єднань. 

Як казали одноклубники: «Ці зустрічі для нас – як ковток цілющого 

повітря. В клубі панує така повага та любов до кожного, що нам 

знову стало цікаво жити!»  

До овідіопольців починають приєднуватися мешканці 

навколишніх сіл. Гостинна клубна сім’я готова й надалі приймати у 

свої ряди всіх, хто погоджується з тим, що життя триває доти, доки в 

душі є місце для любові, небайдужості та творчості. 
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додаток 

 

СТАТУТ 

КЛУБУ ЗА ІНТЕРЕСАМИ «А ЖИТТЯ ТРИВАЄ…» 

Овідвопольського центрального міського Будинку культури 

 

1. Загальні положення 

1.1. Клуб «А життя триває» є добровільним об’єднанням 

похилого віку. 

1.2. Засновником клубу є Овідіопольский центральний міський 

будинок культури (ЦМБК) 

1.3. Клуб створений на основі спільності інтересів у сфері 

організації дозвілля та реалізації духовних запитів. 

1.4. Клуб є юридичною особою і здійснює свою діяльність 

через Овідіопольський центральний міський будинок культури. 

1.5. Клуб будує свою роботу на принципах колективного 

керівництва широкої творчості ініціативи, його членів, 

законності та гласності. 

1.6. Клуб розташований за адресою : Одеська область, смт. 

Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 240. 

2. Мета й завдання клубу 

2.1. Формування навичок спільного проведення вільного часу. 

2.2. Проведення активної роботи серед людей похилого віку, 

взаємодопомоги та взаємно підтримки. 

2.3. Формування свідомості про необхідність допомоги 

самотнім людям, як моральну, так і у фізичному плані.  

2.4. Сприяння та організація активного способу життя. 

3. Організаційна побудова клубу 

3.1. Головним органом клубу є загальні збори, які проводяться 

не менше одного разу на рік. 

3.2. На загальних зборах обирається рада клубу. До ради клубу 

входять самі активні члени клубу. Кожен член ради відповідає 

за закріплений за ним напрямок роботи. 

3.3. Очолює раду Голова, який обирається членами ради. З 

члені ради обирається Скарбник. 

3.4. Рада клубу складає план роботи на рік. 
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4. Форми клубної роботи 

4.1. Свята: 

- вечори-зустрічі, вечори-спогади; 

- конкурсні вечори; 

- вечори-подорожі, екскурсії; 

- посиденьки-вечорниці; 

- виставки декоративно-прикладного мистецтва членів клубу; 

- концерти; 

- вечори гумору; 

- день похилого віку. 

5.Права та обов’язки членів клубу 

5.1. Членом клубу може стати кожен, хто згоден зі Статутом клубу. 

5.2.Члени клубу зобов’язані: 

- брати активну участь у всіх заходах, які проводить клуб; 

- виконувати доступні доручення ради клубу; 

- сприяти поліпшенню матеріальної бази клубу (сума внесків 

затверджується на загальних зборах членів клубу) 
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додаток 

Основні заходи клубу за інтересами  

«А життя триває…» на 2013 рік 

 

№ місяць Назва заходу 

1 Січень Новорічні розваги «В гостях у Солохи та 

Вакули» 

2 Лютий Організаційна година 

  Розважальна програма «З днем народження, 

клуб» 

3 Березень Виставка рукоділля «Своїми руками» 

  Концерт «Для вас, жінки» 

4 Квітень Конкурс на найкращу пісну страву «Піст в житті 

православних» 

5 Травень Тематичний вечір «Крыша дома твоего» 

6 Червень Розважальна програма «Зелене свято» 

7 Липень «Де пісня ллється – там легше живеться» 

8 Серпень Свято взаємних подарунків «Від щирого серця» 

9 Вересень Конкурс пиріжків «Ось такі пироги» 

10 Жовтень До дня похилого віку «Знову разом» 

11 Листопад Вечір «Нам рано жить воспоминаниями» 

12 Грудень Підсумки року 

 


