
Серце до інших і одне до одного 
 

- Запобіжник вибило, я попрошу Джонні про допомогу, - чути, як хтось кричить в будівлі 

організації «Серце до серця» в Моталі. Тут у всій атмосфері відчувається, що головне – це 

допомога. Допомага один одному і допомага іншим покращити життя. Зараз допомога 

додатково спрямовується в Україну. 

 

 

Серед тих, хто працює з наданням допомоги в «Серце до Серця», це і волонтери, і працівники 

організації, і  ті, кому потрібен початок або новий старт, щоб вийти на ринок праці. Усі вони 

працюють з однією метою — допомогти. 

 

– Зараз наша основна увага – Україна та Румунія.  Ми також думаємо про інші країни-партнери, 

— каже Мікаель Жуме, директор «Серце до серця». 

 

Він каже, що організувати роботу з надання допомоги, особливо на початку кризи, є справжнім 

викликом. Він також додає, що «Серце до серця» має широку мережу організацій, які діють в 

Україні та навколо неї. 

 

-На першому етапі це гроші, які ми вносимо, далі актуальним є надання допомоги. За його 

словами, вже є організації, з якими ми співпрацюємо. 



 

Гроші надходять в основному від приватних осіб, а також з надлишку в магазинах. "Ми 

працюємонад тим, щоб якомога швидше зрозуміти ситуацію, та скласти план широкомаштабної 

допомоги", - каже Мікаель Жуме. 

 

Організація «Серце до серця» існує вже більшеє 30 років і зосереджується на наданні допомоги  

Польщі, Болгарії, Румунії, Албанії та країнах Балтії. За ці роки ситуація покращилася в деяких 

країнах, наприклад у Польщі, і допомога зосереджена на тих країнах, де ще є потреба. Головна 

мета «Серце до серця» – протидія бідності та несправедливості. 

 

– Протягом цих років ми працювали на міжнародному рівні, особливо у східних країнах. Ми 

дуже пишаємося проектами, які маємо за кордоном, – каже Марія Лідберг, менеджер одного з 

їхнього магазинів у Моталі. 

 

Є також допомага ближче – серед тих, хто працює в Hjärta till Hjärta. 

 

– Це командна робота. Без персоналу та волонтерів це ніколи б не спрацювало, каже Марія 

Лідберг. 

 

Сьогодні магазин не працює. Але, незважаючи на це, робота в магазині кипить. Шетбехр 

Тесфей сортує у магазині дрібні товари за ціною. 

 

– Тут добре, приємно зустрічатися з іншими, і всі дуже приємні, – каже вона. 

 

Марія Лідберг каже, що все більше молодих людей хочуть долучитися до діяльності «Серце до 

серця»l. Одним з них є Муа. 

 

-«Серце» для мене спільнота. Приємно, що всі допомагають і сприймають відмінності один 

одного, каже Муа. 

 

В іншій кімнаті сидить Йоханнес Раджала. Він відповідає за сортування книг і записів. Йому 

допомагають Софія Ландберг і Лінус Перссон. Це їхній перший день на роботі. 

 

– Це добре робоче місце, всі тут дуже добрі, – каже Софія Ландберг. 

 



Деякі з тих, хто працює в №Серце до серця» в Моталі, були задіяні з моменту відкриття 

магазину десять років тому. Одним з них є Крістер Карлссон. 

 

– Я, мабуть, найдовше з усіх тут пробув. «Мені тут подобається і я планую тут попрацівати ще 

принаймі кілька років», — каже Крістер Карлссон, якому скоро 65 років, клеючи цінни на деякі 

вуличні меблі. 

 

«Серце до серця» має кілька волонтерів, які були залучені з самого початку. Моніка Берглунд та 

Інгегерд Аксельссон допомагають по кілька годин щотижня. 

 

– Ми тут працюємо з текстилем. Розпаковуємо та клеїмо ціни на штори, простирадла та 

скатертини. Ми робимо щось добре для тих, кому не так добре, це добре, каже Моніка 

Берглунд. 

 

Міа Карлсверд 

 

 

Факти: що зараз потребує «Серце до серця»? 

– Нам потрібна фінансова підтримка, щоб допомогти Україні яка зараз перебуває в 

надзвичайній ситуації, – каже Мікаель Жуме. 

-Магазину організації у Moталі також потрібно більше предметів домашнього господарства та 

меблів. Допоможіть нам допомогти. Ми неймовірно вдячні за всі подарунки, які отримуємо, – 

каже Марія Лідберг. 


