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Цимес: еврейская кухня для всех
В быстротечном мире подчас
так сложно найти время на
общение со своими близкими,
не говоря уже о знакомых и
малознакомых людях: каждый
погружен в работу, учебу и саморазвитие. Казалось бы,

прошло время вечерних посиделок за столом всей большой семьей вместе с бабушками и дедушками, когда каждый, распивая вкусный чай с
сушками, мог поделиться новостями, планами и просто
ощутить тепло и домашний
уют в тесном кругу. И тут на

помощь приходит проект Еврейского Студенческого Культурного Центра «Гилель» в
Киеве под названием «Цимес:
еврейская кухня для всех».
Целью данного проекта является установление диалога

поколений путем совершения
кулинарных встреч у пожилых
участников (жертв тоталитарного режима и т.д.). При этом
все рецепты еврейской кухни,
собранные в ходе проекта,
вместе с прилагающимися
фотографиями в будущем составят основу кулинарной

книги «Цимес: еврейская кухня для всех».
В ходе проекта появилось
неожиданное количество желающих как со стороны молодежи, так и со стороны пожилых. Каждый хотел ощутить
тепло домашнего очага и возродить давние воспоминания
совместного
приготовления
первых вареников, пельменей
и котлет вдвоем с бабушкой
на кухне. За неполных 5 месяцев мы успели совершить
более 20 визитов, приготовить
более 40 блюд и получить
неисчислимое количество позитивных эмоций от общения
друг с другом.
Однажды Клара Матвеевна,
участница проекта, сказала
вслед группе ребят: «Сегодня
мы будто побывали в своем
молодом прошлом и ощутили,
что нет преград между нами в
эти полсотни лет. Спасибо!»
Услышав такие слова благодарности, каждый из нас понял, что все это не зря и мы
на правильном пути. Идем
дальше!

Зустріч різних поколінь
Іоанна до наших підопічних.

Грудень багатий на свята, а
наша організація - на зустрічі
різних поколінь. На початку місяця відбулося гарне свято з
нагоди Дня інвалідів. До гостинного приміщення кафе завітали люди різних поколінь.
Радісне спілкування з учнями
шкіл
122,
34
м.Дніпропетровська
додало
наснаги до життя літнім людям, які давно не виходили з
дому. Наповнила вірою в існування добра промова отця

Відбувся тренінг по залученню
нових волонтерів. Тренери навчали юнаків та дівчат волонтерській
діяльності,
розповідали хто такі волонтери,
їх завдання і як вони впливають на наше суспільство. Для
мобільних членів нашої організації було здійснено екскурсію до Тихвинського жіночого
монастирю, де наші підопічні
познайомилися з майже 150-

річною історією монастирю та
змогли поставити свічку за
здоров’я рідних. Також пройшли новорічні зустрічі. Всі разом танцювали хоровод біля
ялинки, звали Діда Мороза та
Снігуроньку. Веселі дракончики та зайченята допомагали
проводити конкурси за участю
літніх та молоді. Танцювали
вальс, кадриль і, навіть, танго.
Цукерки, апельсини, серпантин, хлопавки та мандариновий настрій – такими повертались наші підопічні додому. Всі
ці заходи ми змогли здійснити
завдяки підтримці німецького
Фонду EVZ при координації
ВБО ТЛУ по програмі «Місце
зустрічі – діалог».

ДМВ УСУЖН, менеджер проекту

Олена Антоненко

«Берегиня» стартувала

Проект «Створення клубу
«Берегиня» для людей літнього віку», який реалізує ГО
«Мрії збуваються» стартував
30 вересня 2011році. Протягом двох місяців члени організації, сільська рада, представники бізнесу та група волонтерів невтомно працювала для того щоб, створити
комфортні умови для зустрічей похилих людей. Підготов-

лено два приміщення у сільських будинках культури:
проведена заміна вікон та
дверей, зроблено ремонт, кімнати облаштовані меблями,
телевізорами. Словом, сумісними зусиллями ми зробили
все, для того щоб, наші поважні бабусі і дідусі приходячи
сюди, почували себе як вдома.
І от нарешті відбулася визначна подія на яку чекали усі
жителі сіл Добре та Новоєгорівка. Урочисто, з перерізанням червоної стрічки, відкрито
кімнати відпочинку для літніх
людей. В селі Новоєгорівка 19
листопада, а в селі Добре 4
грудня. Подія мала масштаб
районному рівні,
тому до

нас завітали такі високо почесні гості, як голова Баштанської районної адміністрації
Рубський Іван Васильович,
Голова районної Ради Луценко Людмила Іванівна та перший заступник голови районної ради Шевченко Сергій
Дмитрович, яким було і надано почесне право перерізати стрічку разом з найстаршими жителями нашого села.
Звичайно не обійшлося і без
преси, брала участь у відкритті районна газета «Голос
Баштанщини», які підготували
відео та фото матеріали, а
також на сторінках своєї газети випустили дві статті про
відкриття клубу «Берегиня».
На урочисте відкриття зібралося чимало жителів села , та
господарями свята були наші
вельми шановні ветерани та
учасники війни, учасники бойових дій, діти-війни та жертви тоталітарних режимів. Яскравими усмішками та веселими очима сіяли їхні обличчя, коли їх усіх ввічливо
зустрічали з короваєм учні
школи і під пісню «Ласкаво
просимо» у виконанні місцевих народних співаків, усі гості зручно розташувались за
святковими столами. Відкрила свято голова громадської організації «Мрії збуваються» Марина Даценюк, яка
розповіла про те як все починалося, про те як створювався проект «Клуб Берегиня»,
усі присутні дізналися про тих
хто
взяв
безпосередню
участь у відкритті кімнати відпочинку, а це і основний донор проекту Німецький фонд
«Пам'ять, Відродження, Майбутнє», у співпраці з ВБО
«Турбота про літніх в Укра-

їні», і Добренська сільська
рада і спонсори. Свої слова
вдячності і найщиріші побажання висловили і поважні
гості нашого свята разом з
сільським головою.
А святкове дійство розпочали
найменші наші учасники вихованці дитячого садка, з їхніх
уст лунали прекрасні пісні та
вірші про бабусю, музичну естафету перейняли старші діти
– учні школи, їхні
неповторні тематичні пісні принесли
присутнім масу задоволення.
Господарі свята з радістю
аплодували, а згодом і самі
включилися у співочій вирій
та хором заспівали під акомпанування баяну, в хід пішли і
частушки і гуморески , деякі
бабусі і дідусі не втрималися
та затанцювали. Святкування
продовжувалися до самісінького вечора, розходитися не
хотілося нікому, а прощаючись усі казали що з нетерпінням чекають наступної неділі, адже подібні зустрічі будуть проходити кожної неділі
де члени клубу «Берегиня»
хоч раз на тиждень зможуть
відпочити від домашньої метушні, зустрітися зі своїми
друзями і подругами з якими
рідко бачаться хоч і живуть у
одному селі, та головне тут
вони зможуть просто спокійно
посидіти та поспілкуватися,
чого найбільш не вистачає у
похилому віці.
За турботу і увагу до найповажнішої категорії населення,
громадська організація «Мрії
збуваються» зайняла перше
місце серед громадських організацій району у номінації
«Місцевий розвиток спрямований на громаду», та на районному святкуванні Всеук-

раїнського Дня Самоврядування і врученні нагород, ми
урочисто отримали диплом з
відзнакою від голови Район-

ної Ради. Тож це підтверджує
те, що діяльність, якою ми
займаємося, є благородною і
потрібною, і наша «Берегиня»

має право достойно існувати
та дарити радість і щастя тим,
для кого вона була створена
– людям літнього віку.

Ніщо не забуте! Ніхто не забутий!
Пам’ятати
минуле
свого
народу, а отже, не забувати
долю тих, хто своїми руками
здобував нам найцінніше –
свободу та незалежність,
усвідомлювати, що Україна у
нас одна і що ми, українці, –
одна нація, яка має свою
історію, сторінки якої скроплені кровю та гірким потом
минулих поколінь... Діяльність
«Клубу людей похилого віку
«Надвечір» БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» протягом листопада – грудня
2011 року власне і була присвячена вшануванню пам’яті
героїчного та трагічного минулого нашого народу.

Листопад місяць був
наповнений
зустрічами
“Діалоги
поколінь”
для
учнівської молоді нашого
міста. Знайомство з архівними документами та матеріалами Музею визвольної
боротьби
Прикарпатського
краю, бесіда з очевидцем малолітнім в’язнем концтабору п .Діною Орленко вразили молодого слухача своїм
трагізмом. А 25 листопада

2011року у Карітасі для вшанування пам'яті жертв Голодомору. була організована
тематична
зустріч
«Помолімося і запалімо свічку за
співвітчизників, заморених голодом!» .
Грудень
продовжив
добре організовану роботу з
налагодження діалогу між поколіннями.
Одна із таких
зустрічей була проведена 2
грудня 2011 року на базі ЗОШ
№ 16 м. Івано - Франківська з
політв’язнем Настею Гуменною. Нелегким є спогади
жінки, яка в 18-річному віці
потрапила до табору строгого
режиму, де відбула 10 років:
«…заслали в Іркутську область. Коли привезли нас до
місця призначення, жах пронизував мене щодня і щоночі.
Важко працювалося на лісоповалі – 20 кубометрів дерева в день – це норма, яку
необхідно було виконати,
інакше, залишали голодувати.»
6, 12 та 22 грудня в
рамках роботи Клубі для людей похилого віку «Надвечір»
були організовані екскурсії до
Музею визвольної боротьби –
Меморіального
комплексу
ім.С.Бандери для 32 учнів
школи І-ІІІ ступеня с.Березівки
Тисменицького району та 18
воїнів строкової військової
служби
Івано-Франківської

військової частини внутрішніх
військ Національної гвардії .
Музейні експонати навіювали
спогади, проникнуті повстанським духом, пригадали, ніби
зовсім нещодавні події – зненацька виселення і безкінечний стукіт коліс на залізничній
дорозі,
лютий
холод
і
нестримний
голод,
поневіряння в тюрмах та спец
поселеннях.

7 грудня спільно з
Центром Патріотичного виховання учнівської молоді імені
Степана
Бандери
ІваноФранківського
управління
освіти і науки та 16 грудня
спільно з Калуським районними територіальним центром з надання соціальних
послуг були проведені два
конкурси патріотичної пісні
«Ми діти твої, Україно!». Засвідчити свою повагу мужнім
героям – борцям за незалежність України, за мирне
небо над головою зібрались
83 учасників конкурсу - учнів
загальноосвітніх шкіл та студенти профтехучилищ м. Іва-

но-Франківськ а та Калуського
району. Для гостей конкурсу
- жертв тоталітарних режимів
(остарбайтерів
,
репресованих та політичних
в’язні) потім лунала патріотична
пісня…Мелодії
тих
пісень сколихнули душу кожного, понесли у далеке минуле. Переможців обох конкурсів
було
нагороджено
цінними подарунками, а всіх
решту конкурсантів – дипломами та солодощами.
14 грудня
працівниками благодійного фонду
«Карітас» було організовано
та проведено зустріч з елементами
психологічного
тренінгу для 14 остарбайтерів. Саме вони потребують
особливої уваги з боку суспільства, адже в роки війни
були вивезені на примусові
роботи на територію Німеччини та її союзників. Спілкуючись з цією категорією людей,
розумієш, що їхні спогади про
минуле - це крик душі про
марно втрачені роки своєї
гіркої юності. Тренер - психолог Наталя Воробйова влучно використала вислів філософа і вченого Епікура, який
проголошував, що метою
всього людського життя – є
отримання задоволення, яка
розуміється не тільки як чуттєва насолода, а й як порятунок від фізичного болю,
душевного неспокою, страж-

дань. Ідеал – життя в «затишному місці», в тісному колі
друзів. Саме таке коло та атмосферу ми
намагались
створити в Карітасі. А допомагали нам у йому 25 учасників аматорського хору ветеранів війни і праці «Фронтові друзі». Вони завітали до
Карітасу зі своєю концертною
програмою. І знову
матеріальні проблеми, хвороби
та
негаразди відступили
назад, даючи дорогу пісням –
пісням часів молодості наших
підопічних.
Виконуючи
завдання
проекту, працівники «Клубу
людей похилого віку «Надвечір» почали реалізовувати
програму “Місце зустрічі —
Діалог” на базі Калуського
районного
територіального
центру соціального обслуговування. Після клопіткого
збору
інформації,
опрацювання спогадів людей
похилого віку, жертв тоталітарних режимів, було виявлено потреби цих людей та
проведено зустріч з ними м.
Калуш, під час якої для 21
остарбайтерів було організовано видачу матеріальної
допомоги, а для 12 важкохворих та немічних було забезпечено
доставку допомоги за місцем проживання.
Продукти харчування, медикаменти, засоби догляду,
медичне
обладнання
(ін-

валідні візки, милиці, опорнорухові пристрої) - неабияка
підтримка для людей,
які
сьогодні проживають на межі
бідності. Загальна сума допомоги становить 3260 гривень. Окрім того, 16 набувачів
Клубу в м. Івано-Франківську
отримують
комплексну
соціально- медичну допомогу
підрозділу «Домашня опіка».
Ще 12 осіб - отримали допомогу у вигляді засобів догляду на суму 1945,56 грн. що
має неабиякий вплив на покращення їх фізіологічного
тану та стану здоров'я.
Така
різноманітна
діяльність дає нам можливість, з однієї сторони,
подбати про старше покоління, простягнути їм руку
допомоги та проявити своє
співчуття і вдячність, а з іншої
сторони, ми допомагаємо
нашій молоді усвідомити невичерпність величезного досвіду наших попередників, їх
високий патріотизм та великі
заслуги перед Батьківщиною.

Олег Дмитрук
Координатор проекту

Леся Чорній
Соціальний працівник

Святий Миколай від «Осінньої калини»
…Біля нас живе бабуся,
Що просити хліба мусить,
Бо не може вже ходити,
І ніхто у цілім світі
Про старесеньку не дбає
І нічим не помагає.
Прошу я у Миколая Хай про неї він згадає.
Все, що він мені готує, Хай бабусі подарує.
- Я у Бога завжди прошу
Не цукерок і не грошей,
А здоров'я мамі й тату,
Миру, щастя в нашу хату,
Миру, щастя всій родині,
Усій нашій Україні…

роками і тяжкою працею зношені ноги не дозволяють вийти дальше воріт. Святкове
вбрання Миколая, торба з подарунками, тепла розмова та
фото напам’ять були приємними хвилинами. Це можна
бачити на фото. Просто подивіться і поділіться своїм теплом з ближніми вам.
Свято Миколая зазвичай асоціюється з подарунками під
подушкою для дітей. Ми ж
вирішили зробити маленьке
свято для стареньких, в кого

Оксана Бас, керівник проекту
«Осіння калина», с. Гайове, Вінницька обл. 19.12.2011

Киноклуб

Проект «От сердца к сердцу»,
который
осуществляет
ХОБЕФ «Хесед – Шааре
Тиква» при поддержке немецкого фонда «Память. Ответственность. Будущее» набирает обороты. Начали функ-

ционировать
постоянные
группы общения и взаимопомощи для пожилых людей,
большинство из которых –
малолетние узники гетто и
пострадавшие от нацистской
оккупации. В течение первых

трех месяцев проекта в работе групп приняло участие 67
человек. Учитывая особенности групп, для каждой из них
создается
индивидуальная
программа, в которую включены групповые занятия с
психологом,
консультации
социальных работников, беседы,
лекции, творческие
встречи, занятия по здоровому образу жизни. Несмотря
на такой короткий срок, уже
проявились потенциальные
волонтеры, которые возможно будут участвовать в осуществлении отдельных частей проекта.
В ноябре 2011 года в рамках проекта состоялось первое заседание дискуссионного киноклуба, на котором присутствовало 43 человека –
клиенты Хеседа и молодежь.

Приходить в Хесед для
большинства участников проекта стало уже делом привычным. На этот раз встреча
состоялась в помещении Еврейского студенческого культурного центра Гилель. Ребята заметно волновались и
очень старались, чтобы гостям было удобно и уютно.
Для просмотра был выбран фильм Никиты Михалкова «Двенадцать». После
просмотра состоялось обсуждение фильма, которое показало, что фильм никого не
оставил равнодушным.
В
процессе диалога участники
не только делились своими
чувствами и мыслями по поводу событий, описанных в
фильме, своим отношением
к персонажам, но также вспоминали истории из собственной жизни. Это было не менее важно и трогательно, чем
сам фильм и его обсуждение.
Елена Исаевна Щербова,
которая 12-летней девочкой
прошла через харьковское
гетто, и потом, в течение почти 2-х лет, была разлучена
с мамой и сестрой, скиталась
под
постоянным страхом
уничтожения, сказала, что
фильм ей напомнил о войне.

Она говорила, что понимает,
как страшно и одиноко было
чеченскому мальчику – герою
фильма, и что это ощущение
беззащитности много лет жило в ней, уже взрослой женщине. А еще она вспоминала,
что после войны в Харькове
на стройке возле ее дома
работали пленные немцы, и
ей было их очень жаль. Несмотря на то, что семья в то
время практически голодала,
она при каждой возможности
старалась какую – то еду отнести пленным.
«Для меня главная идея
этого фильма – милосердие,
даже если человек виноват» сказала она, и аудитория замерла…
Прощаясь, одна из молодых участниц встречи сказала, что ей было важно, что
взрослые люди разговаривали с ней на равных, интересовались ее мнением.
Встречи, во время которых происходит обсуждение
жизненных ценностей и личных историй
участников,
способствуют установлению
контакта и
уважительных,
толерантных
отношений

между представителями разных поколений общины.
Информация о проекте
распространилась в городе. В
подготовке концерта — реквиума, который состаялся 7
декабря и был посвящен 70 летию массового уничтожения евреев в Дробицком яру,
приняли участие студенты
Харьковской академии искусств и Харьковской гуманитарной
академии.

Весьма мало знавшие о трагедии
Холокоста,
ребята
специально подбирали и готовили репертуар, читали о
том времени, знакомились с
воспоминаниями очевидцев и
проникались
осознанием
ужаса и страданий, через которые прошли многие из зрителей концерта. И выступления участников получились
проникновенными и трогательными.

Письма с фронта и первая любовь
Один из уик-эндов запорожцы
провели более чем необычно.
С подачи проекта «Клуб для
пожилых «Здоровое старение» от Еврейского общинного центра «Мазаль тов»
они смогли прокатиться на
настоящей машине времени

и попасть… на ежегодный
Ретро-бал.
- Представьте, что вы можете
выбрать любое время для путешествия, какие года вы бы
вернули? - в начале вечера
задал вопрос ведущий.

- 56 ,60 ,61, - слышались единичные голоса из толпы.
Причем на вопрос с удовольствием отвечали не только
представители того времени
– бравые пенсионеры, - но и
одетая им под стать молодежь.
Тем не менее воображаемая

машина времени "дала газу"
и перенесла запорожцев во
времена, когда женщины носили модные шляпы и с замиранием сердца ждали первых писем с фронта - в 30-е
годы...
Для того, чтобы полностью
погрузиться в атмосферу
прошлого, в течение вечера
для наших земляков играли
такие известные хиты, как
«Синий платочек», «Белые
акации» и др. Причем под
мелодии из прошлого с удовольствием кружились в танце молодые и пожилые пары.
Также для гостей со сцены
зачитывались
фронтовые
письма, которые они же и писали в начале вечера.
- Наши сегодняшние гости это не бабушки и дедушки, а
настоящие горящие сердца, заявила Директор ЕОЦ «Мазаль тов» Инесса Носенко. -

Пісні, які допомагали жити
Проект «Зустріч поколінь.
Пісні, які допомагали жити» у
Полтаві
Метою цього проекту є створення аудіодиску, на якому
мають бути зібрані пісні, що
були улюбленими для людей,
які у минулому пережили лихоліття війни і постраждали
від фашизму. Але надзадачею організаторів є створення
умов для неформального
спілкування молоді з самотніми літніми людьми,

И хоть им исполнилось 18 лет
даже не полвека назад, они
по-прежнему молоды душой,
как и современная молодежь.
Кстати, самому старшему
гостю праздника уже исполнилось 90 лет. Самая же
юная малышка не достигла
даже годового рубежа. Но,
несмотря на это, каждый из
пришедших глубоко проникся
и горечью потерь, и хрустальными слезами первой
любви, разрушенной кровавой войной.
Полина Положенцева, волонтер ЕОЦ
фото автора

«Мазаль

тов»,

ресоціалізація останніх, зокрема, створення умов для
реалізації
потреби
літніх
поділитися своїм життєвим
досвідом із молоддю. За
відгуками волонтерів та літніх
людей запропонована робота
є взаємно цікавою. Вона дає
змогу змістовно і позитивно
спілкуватися двом поколінням.
Окреме місце у взаємодії волонтерів з самотніми літніми
людьми посідають привітання
зі святами.
Тому саме у грудні було
сплановано справу, яка за
останні три роки стала для
волонтерів і для літніх людей
з інтернату традиційною. Мова йде про виготовлення та
вручення медових пряниківмиколайчиків
до
Дня

св.Миколая.

Отож і цього року 19 грудня
кожна бабуся та дідусь інтернату отримали з рук дітей
власноруч розписаний пряник
та сердечні слова подяки за
усі добрі діла, які здійснили
вони за своє життя задля
блага поколінь, які живуть зараз. Всього волонтерами було виготовлено і вручено 285
миколайчиків. Робота по їх
вготовленню тривала цілий
тиждень. Участь у ній взяло
26 волонтерів-дітей, учнів
школи «Паросток» та 5 вчителів. Кожна навчальна група,
яка займалася випіканням чи

прикрашенням, дбала про те,
щоб їх вироби були найкращими, найкрасивішими. І по
завершенні роботи всі були
задоволені результатом і з
особливим трепетом вручали
миколайчики
бабусям
та
дідусям. У відповідь, звичайно, чули слова подяки і прохання приїжджати ще, особливо на різдвяні свята – колядувати та щедрувати.
Волонтери спланували, що у
січні обов’язково провідають
інтернат із Колядою та Козою,
щоби промінь Різдва торкнувся сердець наших давніх
знайомих.
Координатор проекту – Олена

Ульяніч

Новый год в кругу родных по духу соратников
Новый год необычный
праздник! Праздник сказки,
исполнения желаний и воплощения мечты - сопровождает нас всю жизнь! Таким же
радостным и волшебным
старались сделать организаторы мероприятия для жертв
нацизма Никопольской общественной организации борцов
антифашистского сопротивления. В этом году праздник
состоялся в здании столовой
бывшей автобазы. В гости на
новогоднюю елку пришли активисты Совета Ветеранов
города во главе с председателем Совета Ветеранов Ведерниковым Н.Н., секретарь
городского совета депутатов
Мэтер М.А., священнослужи-

тель – отец Николай Марущак
со Спасо - Преображенсокого
собора, гости с общества
«Блокадного
Ленинграда»,
также были представители
еврейской общины города.
Кроме того, по особому приглашению
присутствовали
волонтеры общества, а также
дочери жертв нацизма, ухаживающие за тяжелобольными родителями.
В общем получился
уникальный,
семейнодружеский состав цвет нашего общества, которые своим
повседневным, кропотливым
трудом, каждый день, каждый
час, каждую минутку творят
добро и работают во благо

как городской громады, так и
в целом во благо мира во
всем мире. Вся проводимая
работа общества является
показательным
примером.

Участники праздника.

На сегодня данная
категория участников общества является востребованной в нашем городе, так как
они
вносят
неоценимый

вклад в воспитание молодого
поколения и строительство
гуманного, цивилизованного
общества /это участие в заседаниях сессий городского
совета депутатов, вынесение
инициативных вопросов на
общественные слушанья городской громады и слаженная дружная работа в составе
Совета Ветеранов города,
выступление перед учащейся
молодежью, студентами и
военнослужащими и т.д./
Праздник состоялся в дружеской обстановке и активном
участии всех присутствующих
- как в большой дружной семье. Каждый высказал все
что накопилось на душе.
Здесь были и замечания, и
пожелания, и конечно же
большие надежды на скорейшее налаживание стабильной, процветающей жизни в нашем государстве. И
еще много добрых и теплых
слов было сказано, как в адрес городских властей, руководящего состава общества,
и отдельная благодарность

была высказана всеми в адрес международного фонда
«Взаимопонимание и толерантность», благодаря гуманной политики которого
осуществляется данная финансовая программа «Место
Встречи – Диалог».

Слева – на право: председатель общества «Блокадники
Ленинграда» - Лучина Л.Н.,
председатель общества жертв
нацизма – Черкун Е.А., директор музея трудовой и боевой
славы ЮТЗ – Зеленяк Т.С., волонтер – дочь жертвы нацизма
Лешик Л.И.
Руководитель проекта
г. Никополь

О.И. Куликова

