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2019

Чорнобильські діти Ybbs - соціального Ybbs
З 1996 року община Ібсу-на-Дунаї 
разом з Global 2000 запрошує хворих 
на лейкемію дітей з Харківської 
області в Україні. 

Наслідки ядерної катастрофи у 
Чорнобилі відчуваються до сьогодні. 
Через збройний конфлікт на 
сході України страждає медичне 
забезпечення. Не вистачає чистої 
питної води, поживних продуктів 
харчування і навіть (життєво) важливих 
ліків. 

Протягом трьох тижнів тут діти віком 
від 5 до 15 років набираються сил 
і передусім надії. Вони бачать, що 
позитивне майбутнє без війни, без 
голоду, в мирі і здоров’ї є можливим. 

Цей час в Австрії означає радість 
і відпочинок. Завдяки підтримці 
місцевих компаній, спілок та політиків, 
ми даруємо надію та мужність.

Інформацію про поїздку, а також про 
те, як ви можете підтримати нас, 
можна знайти на сторінці www.
sozialesybbs.at 

4 липня 2019 р. Подорож 
для 12 дітей і 3 опікунів 
понад 1400 км від 
Каркова до Ябса на Дунаї.

12 3 1.400 кмДіти від 5 років 
до 15 років

доглядальниці 
з України

по прямій 
з дому

АВСТРІЯ



День 1 – прибуття

Діти розпочали подорож о 3:40 у 
Харкові. Протягом шести годин вони 
їхали автобусом з кондиціонером 
(який ми змогли фінансувати 
за рахунок пожертвувань) до 
Києва в аеропорт. Тим часом у 
Ібсі готувалися кімнати. Для всіх 

дітей є рюкзаки, рушники, кепки, 
сонцезахисні окуляри, рюкзак, 
сумка для взуття тощо (Дякуємо 
WIENER STÄDTISCHE і café+co). 
Потім нас, як завжди,  привітно 
зустріли в Бабенберґергофі, куди 
нас запросила на вечерю Робітнича 
палата Мелька.

04 ЛИПЕНЬ
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День 2 – медицина & 
покупка

Сьогодні вранці за програмою перші 
медичні огляди. Терапевтичний 
центр Ібсу-на-Дунаї завжди  є 
нашим надійним партнером. Головна 
лікарка Ганелоре Моншайн сама 
взяла до рук голку і виконала забір 

крові.

Після пізнього снiданку ми поїхали 
до Центру B1, де уважна команда 
C&A уже чекала нас. Тут ми не лише 
купили багато одягу, але й отримали 
від Фонду C&A в пожертву значну 
суму, яку одразу вклали у ліки.

Про правильне взуття попіклувалися 
у Shoe4U, де нашим протеже надали 
по парі взуття. Особлива подяка 
доктору Мартіні Зідер, яка швидко 
та легко підтримала нас з медичного 
боку!

05 ЛИПЕНЬ
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День 3 – Дунай & концерт

Компанія Deichmann також надала 
нашим дітям пару взуття, за що їм 
велике дякую!

Кожна трапеза у ресторані Манґ 
смачна, а власника з властивою 
йому відкритістю наші гості з 

України люблять. Під час прогулянки 
містом ми також дізналися багато 
про історію муніципалітету.

У другій половині дня ми прийняли 
запрошення Маркуса Дінстбара, 
власника винного бару/пабу 
Ібсерль, на набережну Дунаю, де 
можна було поплескатися у воді, 

розслабитися і перекусити.

Увечері відбувся благодійний 
концерт у терапевтичному центрі, 
де хори шкіл Мерседес Коледж та 
Трініті Коледж з м. Перт представили 
вражаючі виступи.

06 ЛИПЕНЬ
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День 4 – US-Автомобілі & 
Jetski

Вранці до нас прийшла пані Романа 
Клаус, яка перетворила дітей за 
допомогою фарб для обличчя 
на принцес, тигрів і скелетів. На 
запрошення компанії Пьохгакер 
Баукультур була смачна піца у 

піцерії-ресторані Ліндендорф. 
Тоді нас забрав Клуб автомобілів 
США Crazy Eagles Ybbs. Дитячі 
очі засяяли при появі крутих 
американських тачок. Мандрівка 
привела нас до Вьорта-біля-
Пьохлярна, де  клуб гідроциклів 
Ренспріт потурбувався про 
незабутній день.

Дякуємо Францу Гінтерндорферу 
та Еріху Гофбауеру та їхнім 
командам за їхню підтримку: 
радість дітей - це найкращий 
подарунок.

07 ЛИПЕНЬ
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08 ЛИПЕНЬ
ЛИПЕНЬ

День 5 – У зелену 
позначку!

Після того, як ще четверо дітей 
пройшли огляд у лікаря Заваділа у 
Персенбойгу, ми поїхали до зеленої 
Штирії. Пункт призначення - Бад 
Міттерндорф, де ми відпочинемо 
кілька днів.

Перед тим ми зробили зупинку у 
Альтмюнстері, куди нас запросили 
пообідати. Велика подяка пані 
бургомістру Елізабет Файхтінґер і 
вітаємо її з народженням дочки.

6



09 ЛИПЕНЬ

День 6  – До гори!

Незважаючи на прохолодну 
температуру та місцями густий 
туман, подорож на Тауплітц була 
чудовою пригодою для дітей. 
Гори, пишні луки, яскраві квіти 
і корови на гірських пасовищах 
забезпечили щасливі обличчя. У 

готелі Гірцеґер ми смачно пообідали 
(дякуємо муніципалітету Бад 
Мітерндорфа), а під час екскурсії на 
тракторі дізналися різні цікавинки.

Тоді ми поїхали знову у долину 
та пірнули у термальну воду в 
ҐрімінґТерме. Велике дякую клубу 
Алдіана Клуб Зальцкамерґут.  

7



День 7 – 3-озера-тур

Сьогодні ми здійснили тур трьома 
озерами. Вирушивши з Ґрундльзее, 
ми попливли озером з такою ж 
назвою на кораблі МС Рудольф до 
ресторану Ростіґер Анкер,  куди 
муніципалітет Ґрундльзее запросив 
нас обідати. Легендарне озеро 

Топліцзее було другим з трьох. 
На традиційних для Альп човнах 
ми, зрештою, попливли до озера 
Камерзее. Було багато захоплюючої 
інформації від гіда компанії 
Шіффарт Ґрундльзее Топліцзее, 
величезне спасибі за можливість 
прийняти участь у цьому турі.

Наприкінці екскурсії нас запросили 
на морозиво у Блаа-Альм / Яґдгоф / 
Лозергюте.

Увечері ми святкували восьмий 
день народження Саші. Всього 
найкращого! 

10 ЛИПЕНЬ
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День 8 – в пряниковий 
будиночок

Передостанній день у Бад 
Міттерндорфі був, як і всі попередні, 
різноманітним. Доброзичливість 
команди готелю-ресторану 
Ґрімінгблік залишається на висоті. 
Дякуємо директорові Едуарду 

Подесніку за чудовий прийом.

Традиційними для регіону є 
відвідини виробника Аусзеєнських 
пряників, які, звичайно, не 
обійшлися без дегустації. Обід 
у готелі JUFA у Бад Аусзее був 
організований муніципалітетом 
міста. Велике спасибі бургомістрові 

Францу Фрошу. Потім ми знову 
поїхали у ҐрімінґТерме, де досхочу 
поплескалися у термальних водах. 
День закінчився поїздкою на кареті, 
запряженій конями, по околицях і 
відвіданням Краєзнавчої колекції 
сім’ї Штрік.

11 ЛИПЕНЬ
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День 9 – Gmunden

Відпочинок у Штирії завершився. 
На зворотному шляху ми зробили 
зупинку у Ґмундені, де ми завдяки 
поїздці на кораблі озером Траунзее 
з Карлом Едером побували на 
замковому турі. Після обіду у 
ресторані Ґольденес Шіф ми поїхали 

назад до Ібса. Наостанок, сільська 
громада Тайнштетена запросила 
нас на вечерю у Бабенберґергоф. 

12 ЛИПЕНЬ
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День 10 – зцілення Петрі!

Девіз дня: вода. На запрошення 
Спілки рибалок Амштетена ми 
провели кілька годин на ставку 
Мітербурґа. Спершу фокусниця 
Меджик Френкі показала нам 
кілька чудових фокусів, а потім 
ми, незважаючи на дощ, пішли 

рибалити. Діти змогли спіймати 
кілька розкішних особин. Звичайно, 
вся риба знову була відпущена 
на волю. Дякуємо голові спілки 
Вольфгангу та його команді!

Велике спасибі Volkshilfe Amstetten, 
який щорічно щедро підтримує нас.

13 ЛИПЕНЬ
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День 11 – музей 
велосипедів

Сьогодні у нас без метушні. 
Візит до музею велосипедів Ібса, 
обід у ресторані Манґ (дякуємо 
похоронному бюро Гохрайтер), 
вечеря у ресторані Донаугафен 
(дякуємо ощадному банку 

Шпаркасе) і просто відпочинок.

14 ЛИПЕНЬ
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День 12 – ток і фільм 
вимкнено!

Сьогодні зранку усім дітям ще раз 
взяли аналіз кров для контролю, 
а потім вони вирушили до 
електростанції Ібс-Персенбойґ. Тут 
можна побачити, як виробляється 
чиста енергія. За обід ми хотіли б 

подякувати муніципалітету Гофамт 
Пріль. Величезне дякую також Lions 
Сlub Візельбурґа, який допомагає 
нам купувати необхідні ліки.

У другій половині дня Друзі 
дітей Ібсу організували перегляд 
фільму зі свіжим попкорном. А 
тоді була смачна вечеря з сім’єю 

Пегам в Унтерау (дякуємо банкові 
Фольксбанк Ібс).

15 ЛИПЕНЬ
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День 13 – Persenbeug - 
Gottsdorf

Щороку ТОВ Ґамсєґер дарує дітям 
нові радіо. Одразу по цьому діти 
уже його слухали, щиро дякуємо!

Потім ми вирушили до 
Персенбойґу, куди нас запросив 

16
на обід муніципалітет Персенбойґ-
Ґотсдорф. Пожежна служба 
організувала прогулянки на човнах 
по Дунаю, а любителі природи 
і рибалки організували цікаве 
продовження. Дякуємо за приємний 
день!

ЛИПЕНЬ
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День 14 – в зоопарку

Сьогодні знову був день екскурсій. 
Спочатку ми вирушили до 
Центральної лікарні Лінцу, де нас 
запросили на вечерю Центральна 
рада. Також вони запропонували 
в пожертву чимало речей, за що 
величезне дякую!

Потім ми вирушили далі - до 
зоопарку міста Гаґ у Нижній Австрії. 
Там ми побачили тигра, левів, 
ведмедя та інших тварин. День 
закінчився вечерею у ресторані 
Лацельсберґер у Санкт-Петер/Ау, 
де ми ще й побували на великому 
ігровому майданчику. Також 

дякуємо пані Сабіне Еберт за 
фінансову підтримку цієї поїздки.

ЛИПЕНЬ17
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День 15 – ратуша, 
StoraEnso і багато іншого

Після сніданку парафія Ібсу 
здивувала нас подарунками, 
принесеними пані Хазельберґер 
та пані Зірлінґер. Потім день 
продовжився у мерії Ібсу, де міський 
голова Алоіс Шроль розповідав 

18
цікаві речі про муніципалітет. Після 
цього ми подякували компанії Sto-
raEnso за підтримку. Обід відбувся 
у ресторані Набеґер, куди нас 
запросив муніципалітет Берґланду. 

Решту дня провели у Санкт-Мартіні, 
де басейн сім’ї Мозерів подарував 
бажану прохолоду. Велике дякую 

усім за підтримку!

ЛИПЕНЬ
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День 16 – Wien

Сьогодні був знову день чудових 
екскурсій, цього разу в програмі 
- Відень. Розпочали ми з візиту 
до зоопарку Будинок Моря, 
який захопив дітей численними 
екзотичними тваринами. Тоді ми 
поїхали до футбольної комани SK 

Rapid Wien, де ми спершу пообідали  
у кафе Рекордмайстербар, щоб 
потім отримати цікаву екскурсію 
по стадіону. І останнє, але не 
менш важливе, - ми прийняли 
запрошення Посольства України в 
Республіці Австрія у 18-му окрузі. 
Там зустрілися діти, які зараз 
знаходяться в Австрії на канікулах 

чи відпочинку. Велике спасибі послу 
Олександру Щербі за запрошення 
та гарну гостину!

Велика подяка нашому слухачеві 
Лаурі Ладнер за її допомогу.

19 ЛИПЕНЬ
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День 17 – Завдяки 
прихильникам

Час продовжувати дякувати 
компаніям! З одного боку, 
автомобільній компанії Аутогаус 
Зенкер в Ібсі, яка надає нам в 
користування Seat Alhambra FR 
Line, щоб ми могли безпечно 

20
перевозити дітей. ВВелике спасибі 
віддає пекарня Weinberger з Ybbs та 
м’ясний магазин Moser з Wieselburg.
Нашими активними місцевими 
помічниками є пані Марґарете 
Леб та Франц Брахінґер, разом 
з Людмилою Маренич, Іриною 
Слободенюк та Лідією Цимбалістою 
з України та керівником проекту 

Домініком Шлатером. Муніципалітет 
Санкт-Мартін-Карлсбах зі своїм 
мером Мартіном Ріцмайером 
завжди був партнером проекту. 
Таким чином, діти також провели 
приємний день з родиною Ґшосман, 
перш ніж ми повернулися до Ібсу, 
де нас запросило на вечерю ТОВ 
Бекштайнер.

ЛИПЕНЬ
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День 18 – у церкві

У неділю діти взяли участь у службі 
в парафіяльній церкві і заспівали 
кілька пісень. Вільний час після 
обіду був використаний для ігор і 
розваг, а ввечері Ґергард Штайндль 
з Ради муніципалітету та Ґотфрід 
Вальдгойзль з Ради федеральної 

землі запросили нас у ресторан Зеф 
на спагетті. Дякуємо!

21 ЛИПЕНЬ
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День 19 – у басейні

Востаннє були взяті зразки крові. 
На щастя, результати після трьох 
тижнів завжди кращі, ніж на початку. 
Після обіду у ресторані Пегам ми 
поїхали до відкритого басейну у 
Ноймаркті-на-Ібсі,  де ще раз змогли 
покупатися. Там же і повечеряли. 

22
Дякуємо ринковому муніципалітету 
Ноймаркт за запрошення.

ЛИПЕНЬ
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День 20 – упаковка валізу

Щоб усі подарунки та сувеніри 
можна було надійно запакувати, 
сьогодні в програму більше нічого 
не ставили. Востаннє ми побували в 
Бабенберґергофі, куди геодезична 
компанія Шуберт запросила нас 
на обід. Деякі діти вже давно з 

нетерпінням чекали на сьогоднішню 
вечерю: Макдональдс! Фрі, 
гамбургери, кола, нагетси та багато 
іншого. Хоча і не здорова їжа, але на 
радість дітям.

23 ЛИПЕНЬ
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День 21 – Нібелунгенбад

Вранці були зроблені останні 
прийоми для від’їзду і зуби 
стоматолога д-ра. Маріанна 
Нусмюллер була перевірена, це було 
вдень до Марбаха в Нібелунгенбад. 
Там Друзі дітей знову підготували 
різноманітну програму: можна 

24
розмальовувати футболки, їсти 
попкорн, грати у різноманітні ігри та, 
звичайно, не забувати про купання. 
Вечеря відбулася на старому паромі 
і завдяки ринковому муніципалітету 
Марбах.

ЛИПЕНЬ
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День 22 – Додому!

Знову додому! Щоб зробити 
від’їзд якомога приємнішим, 
ми знову змогли скористатися 
Лаунжем у Центрі загальної 
авіації Віденського аеропорту. Без 
поспіху та хвилювання тут минуть 
останні хвилини до старту з OS662 

Австрійських авіаліній у напрямку 
до Києва.  Ми бажаємо безпечної 
подорожі додому і з нетерпінням 
чекаємо наступної зустрічі!
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Більше фотографій тут:

https://www.sozialesybbs.at/

https://www.facebook.com/tscherno- 
bylkinderybbs/  

Докладніше тут: 

verein@sozialesybbs.at 

відбиток: 

Власник медіа, видавець: Verein 
“Соціальні Ybbs” 
Редактор: Домінік Шлаттер 
Макет / набір: Denise Kreuzer 
Друк: Johann Sandler GesmbH & Co KG 
Пояснення основного напрямку: 
Це незалежний і неполітичний шлях.
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