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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  
КВІТЕНЬ 2014 РІК 

 
 

До Міжнародного дня визволення в'язнів 
фашистських концтаборів 11.04.2014р. в Одесі було 
урочисто відкрито фотовиставку «…Немов 
ковток свіжого повітря», що розповідає про долі 
жертв нацистських переслідувань. Саме 11 квітня 
1945 року в'язні найбільшого з усіх концентраційних 

таборів Бухенвальд влаштували повстання проти фашистів та здобули 
довгоочікувану свободу. Бухенвальд був лише одним із численних таборів, в яких 
утримувалось більше 20 мільйонів чоловік з 30 країн світу. 12 мільйонів з них не 
дожили до звільнення. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн 
діяло більше 14 тисяч концтаборів. Кожен п'ятий загиблий у таборі смерті був 
дитиною. 
 Відкриття виставки у тісній співпраці підготували Програма «Місце зустрічі: 
діалог», Асоціація «Ренесанс Одеси» і Єврейський культурний центр «Beit Grand».  

На вході до світлого широкого 
холу ЄКЦ «Beit Grand», де розміщена 
експозиція, теплими словами всіх 
запрошених на відкриття виставки 
вітали керівник молодіжних проектів 
Асоціації «Ренесанс Одеси» Марія 
Сергачова та її помічники, вручаючи їм 
яскраво оформлені буклети. Зібралося 
більше півтори сотні самих бажаних 
гостей - колишніх в’язнів фашистських 
концтаборів, гетто і примусових 
робітників. На вшанування життєвої стійкості мужніх співгородян прибули 
численні делегації від департаментів соціального захисту населення і внутрішньої 
політики області і міста, Громадської ради при Одеській облдержадміністрації, 
громадських організацій ветеранів війни в Афганістані, козаків,  малолітніх в’язнів 
концтаборів, дітей окупованої Одеси та ін. Але найбільші враження від огляду 
виставки і безпосереднього спілкування із колишніми в’язнями отримала молодь - 
студенти Одеської державної академії технічного регулювання і якості та Одеського 
національного університету ім. Мечникова, а також старшокласники 8-ї та 68-ї 
одеських загальноосвітніх шкіл.  Зацікавило відкриття виставки і іноземців із 
міжнародної місії спостерігачів ОБСЄ Алехандро із Італії та Девіда із Австрії, які 
були приємно вражені теплою  атмосферою порозуміння та єднання одеситів різних 
поколінь і доль, що панували на виставці. Своїми враженнями вони поділилися у 
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Книзі відгуків відвідувачів виставки. 
На численних стендах фотовиставки глядачам були представлені 

високохудожні роботи, на яких наповнені світлом обличчя колишніх жертв 
націонал-соціалізму, що пережили концентраційні табори, бачили, як  нацисти 
спалювали їхні села, були примусовими працівниками і партизанами. Очевидці часу 
з Білорусі, Росії і України, представлені на виставці, розповідають про свої долі в 
період Другої світової війни, а також про те, що означає для них програма 
підтримки «Місце зустрічі: діалог». Головною метою цієї програми, що 
фінансується Німецьким фондом «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», полягає в 
тому, щоб на знак визнання страждань осіб, переслідуваних нацистським режимом, 
віддати належне їхнім долям і зробити внесок у поліпшення їх життєвих умов. 
Постраждалі від нацизму одесити знайшли необхідну підтримку і затишок, 
порозуміння із молоддю, визнання свого життєвого досвіду на регулярних зустрічах 
у Причорноморському клубі «Пам'ять», відкритому в 2012 р. в Одесі Асоціацією 
«Ренесанс Одеси» за сприяння зазначеної програми.  

Волонтер Причорноморського клубу «Пам'ять» Н. Озерська. 
http://avro.org.ua

 
11 апреля в Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей 
в рамках Всеукраинского проекта «Место 
встречи - диалог» при  финансовой поддержке 
немецкого Благотворительного Фонда EVZ 

«Память. Ответственность. Будущее»  в стенах Макеевского городского музея 
собрались члены клуба «Мои года – мое богатство», бывшие узники концлагерей 
Бухенвальда, Рослава, Освенцима, бывшие дети – доноры из городского дома 
Призрения, действовавшего в годы 
оккупации, и другие ветераны, 
пострадавшие еще в детстве от 
тоталитарного режима. 

Программа дня была насыщенной и 
интересной.  Автобус с эмблемой 
Благотворительного Фонда ожидал возле 
памятника Павшим героям.  После 
возложения цветов к памятнику началась  
полуторачасовая экскурсия по 
историческим и памятным местам 
Макеевки.  Весь маршрут был составлен 
заранее с учетом пожеланий экскурсантов. Что греха таить, многие уже давно в силу 
своих физических возможностей посещают только магазины, рынки, аптеки и 
больницы, расположенные рядом с домом.  Вернуть воспоминания молодости, 
посмотреть, как изменился родной город, какие здания выросли, а какие исчезли – 
все это легло в программу  поездки.  В салоне автобуса по периметру над окнами 
были вывешена гирлянда из фотографий улиц старого города. Микрофон и 
усилительная аппаратура позволяли хорошо слышать и воспринимать текст  
профессионального экскурсовода из числа научных сотрудников музея. 

ВОСПОМИНАНИЯ О 
ДЕТСТВЕ, 

ОПАЛЕННОМ ВОЙНОЙ 
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По ходу маршрута члены группы возложили цветы у Памятника Жертвам 
фашизма. Где погребены более 8 тысяч мирных жителей Макеевки, расстрелянных 
оккупантами в 1943-44 годах. Была запланирована и санитарная остановка в здании 
школы № 108, где участникам поездки  были предложены напитки. 

Митинг возле памятника детям – донорам. Искренние слова приветствия и 
воспоминаний председателя городской организации бывших узников фашизма 
Ларисы Симоновой проникли в сердце каждого. После выступлений нескольких 
членов группы со своими воспоминаниями здесь вновь зазвучали песни: «Алеша», 
«Журавли». 

Далее программа строилась для подъема настроения членов клуба. Мы 
приехали в кафе, где нас ожидал праздничный обед и концерт хорового коллектива.  

День завершился многочисленными благодарностями от наших членов в 
адрес организаторов, начиная от Благотворительного Фонда TVZ, владельцу кафе Э. 
Бадамшину за заботу и внимание. 

Руководитель проекта в Макеевке
 

В апреле этого года Днепродзержинское отделение 
УСУЖН по программе поддержки немецкого Фонда 
«Память, ответственность, будущее» 

организовало экскурсию в Петриковский музей народной росписи. Петриковка с 
давних времен славилась своеобразной, только ей присущей росписью, стилем 
рисунка на деревянных изделиях. Родником творчества  которой явились 
стародавние настенные разрисовки и украшения «хатьнего» интерьера, широко 
известного на Днепропетровщине, Подоле , Буковине в ХУ11 столетии. Поездка в 

Петриковский музей народной росписи 
давно привлекала  участников проекта 
и оправдала наши интересы. На 
обозрение было представлено такое 
множество экспонатов, что невозможно 
было  отдать предпочтение лучшему. 
Все они поражали красотой рисунка, 
яркостью красок и тонкостью 
исполнения.                       
             В  основном это предметы быта: 
настенные тарелки и блюда разных 
размеров, ковши, наборы посуды для 
обеда, для чая, разделочные досточки. 

Ни один рисунок не повторялся дважды, но  однако их объединяла одна деталь – 
почти в каждом рисунке присутствовала кисть калины, традиционная для Украины 
и особенно любимая. У каждого мастера она изображена по-своему.  А вот способ 
рисования  один и тот же – пальчиком. Краска на рисунок наносится, окунув 
пальчик  в краску. Такой способ не используется нигде. А тонкий рисунок 
выводится кисточкой, сделанной из шерсти кошки и называется здесь «кошанкой». 
Такая кисточка позволяет производить тонкие линии, штрихи. 
          После осмотра  выставки работники музея организовали мастер-класс, нам 
дали возможность самим попробовать нарисовать рисунки в стиле росписи. 

МУЗЕЙ  НАРОДНОГО  
ИСКУССТВА 
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Участники  смогли убедиться, что необходимо обладать навыками  , чтобы рисунок 
получился , но сама работа доставила  удовольствие и свои рисунки участники 
забрали домой , чтобы показать близким. 

В январе этого года Петриковской росписи был присвоен комитетом ЮНЕСКО 
статус нематериального культурного наследства человечества. В дальнейшем 
Петриковка должна стать местом для масштабных культурных событий 

Руководитель проекта А.С.Шевченко  
 

Жила в нашому селі працьовита, цікава, поважна 
бабуся – Коваленко Марія Тимофіївна. Прожила вона 
майже 92 роки. До останніх днів  працювала у  господі, 
сама себе порала. Ми, волонтери, часто зустрічалися з 

нею як удома,  щоб надати допомогу, так і 
на уроках мужності. Особливо нам 
запам’яталися її розповіді-спогади про 
перебування на примусових роботах у 
Німеччині в роки Великої Вітчизняної 
війни. 

Вона 3 роки працювала на суконній 
фільц-фабриці Зінгер Вольфа, пришивала 
ярлики на сукно. Хазяїн сам варив їсти, 
годував погано: суп був такий недобрий, 
замість хліба – 5 картоплин.  

Посилали її дітей няньчити, туалети прибирати, окопи копати. Як літак 
налетить, ховалися хто куди: у виноградники, у солому. Довго одяг не давали, 
доношували те, що було з дому. Потім-таки видали зелені жакети і юбки. 

У кінці війни було багато кинутих бауерами напризволяще будинків, худоби. 
Остарбайтери там жили, доїли корів. «Деякі наші дівчата повиходили заміж за 
іностранців, – розповідала вона. – А я – тільки додому…» 

З восьми років зосталася Марійка круглою сиротою. Після Перемоги могла 
залишитися в будь-якому місті, але повернулася до рідного села. Народила сина, 
побудувала хату, виняньчила внуків. 

22 квітня минув місяць, як бабусі Мані не стало. Щоб згадка про неї ще довго 
жила в серцях людей, ми посадили в нашому Саду пам’яті яблуньку на її честь. 

Учні-волонтери проекту «Діалог» 
(с. Новомикільське, Луганська область)

К международному дню  освобождения узников 
фашистских концлагерей многие учреждения города 
Алчевск подготовили мероприятия – часы памяти, 

чтобы вновь донести молодому поколению всю ту боль и горечь, которую 
уготовила судьба совсем юным парням и девушкам, маленьким детям и старикам в 
далеких 40-ых. 

Такая встреча под девизом «Истерзанные, но не сломленные! Исчезнувшие, 
но не забытые» состоялась для молодежи и участников проекта «Разом сивими 
стежками минулого» в городской центральной библиотеке. 

ДЕРЕВЦЕ НА 
ЗГАДКУ ПРО 

БАБУСЮ МАНЮ 

И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ 
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Историческую справку о тех событиях подготовили партнеры проекта 
работники библиотеки Г.Н.Мирошниченко и Е.Г.Токарева. Учащиеся 

профтехучилища с неподдельным интересом 
слушали рассказ и общались с непосредственными 
участниками – жертвами нацистских 
преследований. 
Малолетние узники, остарбайтеры, рожденные в 
местах содержания родителей в Германии, а их на 
встрече присутствовало 12 человек, уже за 
чаепитием делились своими воспоминаниями и 
благодарили за внимание и заботу, которую им 
уделяют городские власти. А совет ветеранов для 
них стал действительно «островком добра», где их 

всегда ждут и встречают, где они себя чувствуют необходимыми и  нужными. 
 Керівник проекту 

«Разом сивими стежками минулого» Н.В.Горбенко
  

В Харькове отметили Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей 

Лучшее средство привить детям любовь к отечеству 
состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов

Шарль Луи де Монтескьё 

 Апрель 1945 г. принёс долгожданное освобождение узникам фашистских 
концентрационных лагерей. Ровно 69 лет назад такой же, как сейчас, весной 
восстали узники одного из крупнейших лагерей смерти – Бухенвальда. Это 
интернациональное восстание, поддержанное войсками антифашистской коалиции, 

стало символом освобождения тысяч чудом 
уцелевших в страшных застенках людей, а 11 
апреля, по инициативе ООН, ежегодно отмечается 
как Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.  

Благодаря проекту «Укрепление социальных 
связей людей, которые пострадали от нацизма, 
путём проведения встреч с молодёжью как для 
мобильных, так и для немобильных пожилых людей 
в городе Харькове» нам выпала большая честь 
работать, общаться с бывшими узниками 

концлагерей и встретить эту памятную дату вместе. У каждого из них своя история, 
свой лагерь и свой день освобождения из него, но общая боль от увиденной 
собственными глазами невообразимой человеческой жестокости и один на всех 
девиз: «Мы победили смерть». 

В этот день бывшие узники одевают свои полосатые робы и собираются 
вместе, чтобы почтить память миллионов убитых и замученных в фашистских 
лагерях смерти. Для кого-то из ветеранов просто необходимо поделиться 
собственным опытом с окружающими, погрузиться в тяжёлые воспоминания, 

«ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ…» 
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проговорить их вслух, чтобы люди, не знавшие войны, прочувствовали всю её 
трагичность и безысходность, осознали последствия. Многократное пересказывание 
травмирующих событий в этом случае помогает и самому рассказчику преодолеть 
прошлое и двигаться дальше. Однако среди бывших узников есть и те, кто избегает 
разговоров о лагерной жизни, и это свидетельствует о том, что военное время 
настолько тяжелое и невыносимое, а боль воспоминаний сильна, что для них лучше 
не возвращаться назад, не бередить раны. 

В контексте сегодняшней политической ситуации в Украине, социально-
экономической нестабильности, внутригосударственных противоречий, военной 
угрозы, своей главной задачей очевидцы Великой Отечественной войны считают 
пропаганду и сохранение мира, любой ценой. Ветераны говорят об опасностях 
проявлений крайнего национализма и неонацизма, идеи которых всё чаще 
завладевают умами молодых людей. Очевидцев истории – бывших узников осталось 
совсем немного, но только из их уст мы можем узнать правду о концентрационных 
лагерях, только они, со слезами на глазах, могут опровергнуть немыслимые слухи о 
том, что массового уничтожения людей не было. Не существует никакой военной 
романтики, война – это горе и поломанные судьбы! 

В рамках проекта «Укрепление социальных связей людей, которые 
пострадали от нацизма» ХОБФ «Социальная служба помощи» принял активное 
участие в общегородском мероприятии, посвященном 69-й годовщине 
освобождения узников фашистких концлагерей и 51-летию Харьковского 
областного совета борцов антифашистского сопротивления «ОБАС» (бывших 
политических узников фашистских концлагерей), а также организовал и провёл 
встречу председателя ОБАС и бывшего узника Терезина, Освенцима, Маутхаузена и 
Линца-3 Игоря Фёдоровича Малицкого со студентами Харьковской гуманитарно-
педагогической академии. 
В преддверии ещё одного большого праздника – 9 Мая мы хотим пожелать всем 
ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни! Низкий Вам 
поклон! 

Баглаенко И.А. – руководитель, Ельцова О.Е. – психолог,
Набока Г.И. – аниматор, Лысенко Ю.О. – куратор волонтёрской
группы проекта «Укрепление социальных связей людей, которые
пострадали от нацизма путём проведения встреч с молодёжью

как для мобильных, так и для немобильных пожилых людей
в г. Харькове»

Сайт: http://ssa.kharkov.ua 
 
Разнообразно и радостно порадовал своими 
планами месяц апрель в Луганском клубе досуга 
«Мы – вместе!» наших любимых подопечных, в 

судьбе которых было так много безрадостных опаленных войной дней, но 
которые смогли пронести через жизнь неунывающий оптимизм!  

Первое мероприятие апреля, проведенное в клубе, прошло под названием 
«Альманах Здоровья» на тему «Профилактика заболеваний и лечение 
позвоночника», где все присутствующие смогли ознакомиться с новыми методами 
лечения данной проблемы при участии ведущих врачей области. 

«СТУЧИТСЯ В ГОСТИ К 
НАМ АПРЕЛЬ!» 
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Немного о культурном разнообразии. 11 апреля десять членов клуба посетили 
Луганскую областную филармонию. Их вниманию был представлен концерт 
«Дыхание весны», в котором приняли участие солисты Луганской областной 
филармонии Заслуженные артисты эстрадного искусства Украины, а так же 
лауреаты международных конкурсов. Продлили культурное разнообразие апреля в 
клубе вечера поэзии, посвященные Дню космонавтики и вечер «Поэзия моей 
судьбы», где были зачитаны стихи поэтов клуба. И завершилось культурное 
обогащение наших ветеранов в апреле посещением выставки представленной в 
Луганском областном краеведческом музее. 

Ну и как же встреча весны без субботника? В начале апреля члены клуба 
совместно с нашими волонтерами провели субботник по наведению порядка, как в 
самом клубе, так и благоустроили 
прилегающую территорию. 

20 апреля, под вечер, члены клуба 
собрались за пасхальным столом, чтобы 
отметить Светлое Христово воскресение. Все 
участники принесли куличи собственного 
производства и провели конкурс на лучшую 
Пасхальную выпечку. 

И завершили месяц еще два 
мероприятия: это вечер танцев – «К 
международному Дню танца. Танцплощадка 
моей молодости. Потанцуем!» и чаепитие с 
поздравлением именинников месяца под 
названием «Вечер чествования именинников клуба. Поздравляем с Днем 
рождения!». 

В апреле наши друзья-волонтеры продолжили знакомство с нашими 
подопечными – людьми маломобильными и немобильными, которые почти не 
выходят из дома и не могут активно участвовать в жизни клуба.  

 
Анна Низкодубова, Екатерина Дремова, 

Благотворительный фонд «Свет сердца», г. Луганск

27 Нисана (по еврейскому календарю) – это 
всемирный день памяти жертв Холокоста. 
Евреи всего мира, во всех уголках Земли, чтят 
память безвинно погибших в годы второй 
мировой войны. 

 27 апреля в Луганском областном благотворительном фонде прошел митинг, 
посвященный людям, прошедшим все ужасы репрессий. 

Для подростков и молодежи специально приглашенный специалист – историк 
прочитала лекцию о страшных событиях. Все погрузились в скорбь и тишину, 
исчезли улыбки и смех, опустив головы дети вспоминали о шести миллионах 
мужчин, женщин, детей и стариков, уничтоженными только потому, что они были 
евреями. 

МИТИНГ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

«НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ 
ПРОСТИМ» 
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Лектор – историк дополняла лекцию фотоснимками тех страшных событий, 
видеоматериалами и вырезками из дневников очевидцев. 

Вспомнили и людей, 
помогавших евреям, рискуя своей 
жизнью и жизнью своей семьи. Таких 
людей называли Праведниками Мира.  

В дополнение к словам историка, 
очевидец событий Луганского 
расстрела евреев, рассказал свои 
воспоминания. Молодежь с ужасом и 
сочувствием в глазах слушала о всем, 
что пришлось пережить человеку, 
который стоял прямо перед ними, о 
том, как этот опыт изменил жизнь. 

После завершения теоретической части все поехали к месту расстрела 
луганских евреев, мемориальному памятнику  «Не забудем, не простим». 

Почтив память погибших от рук фашистов дети зажгли поминальные свечи, 
прочитали стихи и почтили память минутой молчания. 

Данные занятия воспитывают у детей чувство толерантности к другим 
нациям, ответственности за происходящее, проводятся для того, чтобы знали …. 
Чтобы помнили …. Чтоб такое больше никогда не повторилось! 
 

Руководитель проекта «Академия социализации пожилого человека»
Сытникова Наталья

  
Кожна  людина – це особистість, а 

особистість – це серцевина людського буття, 
його почуттів, переживань і дій. Не можна 
сприймати старшу людину як таку, що знаходиться 

поза суспільним життям. Літні люди  - це дуже різні люди. Серед них є здорові і 
хворі, проживаючі в родинах і самотні, задоволені виходом на пенсію і нещасливі 
від життя без роботи, малоактивні і життєрадісні… 

Працівники проекту «Клуб людей похилого віку «Надвечір» одним із завдань 
діяльності поставили проведення різноманітних навчально-тренувальних програм 
для осіб старшого віку з метою підвищення їхньої обізнаності у різних сферах 
життєдіяльності людини, а зокрема у медико-соціальній сфері. Цим самим ми 
сприяємо налагоджуванню контактів між нашими підопічними та людьми, які їх 
оточують. У людей з'являється шанс  придбати загублену гармонію, причому на 
більш високому рівні. Адже, побувавши на тренінгах, вони  поглиблюють свої 
знання і можуть ділитися ними з іншими людьми, цим самим допомагати тим, хто 
теж потребує підтримки чи сторонньої допомоги. 

 Ця зустріч відбувалася у формі діалогу, адже у присутніх виникало дуже 
багато запитань щодо тих проблем здоров’я, які найбільше турбують їх чи їхніх 
рідних.  

ГРУППА 
ВЗАЄМОДОПОМОГИ 
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Під час  проведення зустрічі 
групи взаємодопомоги медико-
соціальний  працівник проекту 
«Паліативна допомога в Івано-
Франківську» БФ «Карітас Івано-
Франківськ УГКЦ», п. Оля Слободян 
яка вже неодноразово брала участь у 
таких навчальних програмах, а саме 
вимірювала артеріальний тиск, пульс, 
рівень цукру в крові… Маючи 
виміряні показники життєдіяльності 
організму, надавала конкретні 
рекомендації присутнім.  

Велику увагу під час зустрічі п.Оля приділяла фітотерапії, тобто лікуванню 
різних захворювань методами народної медицини. Кожний учасник тренінгу 
отримав коротку інформацію про особливості перебігу різних хронічних 
захворювань, рекомендації щодо профілактики виникнення  їх загострень, про 
дотримання дієти у харчуванні, тощо. 

Медико-соціальна робота таких проектів як «Домашня опіка» та «Клуб людей 
похилого віку «Надвечір» має багато спільного по своїй суті з медичною 
допомогою, але при цьому вона не перевищує межі своєї компетенції, не претендує 
на виконання лікувальних функцій, а лише передбачає тісну взаємодію  медико-
соціальних працівників і людей старшого віку, які потребують, насамперед, 
співчуття, розуміння, а вже потім допомоги, спрямованої на досягнення 
"соціального благополуччя" і значне поліпшення якості життя літніх людей.  

Координатор проекту
«Клуб людей похилого віку «Надвечір»

м. Івано-Франківськ
Олег Дмитрук

Великдень – одне з найбільших християнських 
свят, тож усі люди готуються до нього по-
особливому. І навіть неспокійні події, що 
відбуваються в Україні протягом кількох останніх 

місяців не змогли затьмарити очікування цього радісного свята. Підопічні проекту 
«Соціальний супровід жертв націонал-
соціалізму та їхніх сімей» також з 
нетерпінням очікували Свята Воскресіння 
Господнього, хоч це очікування було дещо 
тривожним та стурбованим, адже через 
стрімке зростання цін не всі учасники 
проекту могли придбати необхідні продукти  
для наповнення Великоднього кошика. І 
лише завдяки фінансовій підтримці 
німецького фонду «Пам'ять. 
Відповідальність.Майбутнє.» працівники 
Карітасу та волонтери провели загальноміську акцію «Великодній кошик», завдяки 

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ 
«ВЕЛИКОДНІЙ 

КОШИК» 
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якій змогли зібрати близько 380 пасок, 1100 яєць, молочні та м'ясні продукти і 
розвести їх по домівках літніх людей, які були приємно здивовані та щиро вдячні 
всім, хто долучився до цієї акції. Під час акції ми роздали зібрані продукти  94 
немобільним  учасникам проекту та  23 волонтерам з числа літніх людей. В той 
спосіб ми суттєво  допомогли  заощадити кошти підопічним проекту, а також 
подарувати їм частинку душевного тепла, добра та уваги. 

Окрім того з 14 по 16 квітня отець Петро Підлубний та отець Мирослав Хом'як 
уділили святої тайни Покаяння та святого Причастя 68 та 43 немобільним 
учасникам проекту в місті Бориславі та селі Волоща. 

Марія Підлубна,
керівник проекту   «Соціальний супровід 

жертв націонал-соціалізму та їхніх сімей»,
МБФ «Карітас-Борислав»

Друга світова війна залишила глибокі рани на 
землі України. Втрати, які пережив у воєнні роки 
український народ, і сьогодні гострим болем 
відлунюють у серцях наших співвітчизників. І 
особливо гірко та болісно тим, хто знає жахи війни 

не з книг чи розповідей, а несе тягар власних тяжких спогадів про пережите. 
      Нині в Україні проживає понад 600 тисяч осіб, які під час другої світової війни 
зазнали горя, принижень і знущань у 
нацистській неволі. У місті Нововолинську їх 
понад сто п’ятдесят чоловік. Це люди, які в 
дитячому та підлітковому віці опинилися за 
колючим дротом концтаборів, гетто та інших 
місць примусового утримання, які були 
створені фашистами та їхніми союзниками. 
      Сьогодні багато говорять про передачу 
естафети старшого покоління молодшому 
поколінню. 11 квітня, у День визволення 
в’язнів фашистських концтаборів, відбулася зустріч, організована соціальним 
працівником Волинського обласного благодійного фонду “Карітас-Волинь” 
Сєргєєвою Вітою, і учнів 11-х класів ЗОШ  № 2. На захід було запрошено Тетяну 
Пименівну Зирянову, підопічну проекту “Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє”,  
яка була безпосереднім свідком жахів гітлерівської неволі. Вона поділилася своїми 
спогадами про перерване війною дитинство, про те, як фашисти спалили рідне село, 
про ті кола пекла, які довелося пройти у концтаборі, про життя у повоєнний час. 
      Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв другої світової війни. 
      На останок Тетяна Пименівна побажала молодому поколінню гарно вчитися, по-
справжньому любити Вітчизну, відстоювати і зміцнювати мир, цінувати можливість 
мирно жити.  

Соціальний працівник проекту
у ВОБФ «Карітас-Волинь»

Віта Сєргєєва , м. Нововолинськ
caritas_volyn@yahoo.com  

ПАМ’ЯТАТИ ПРО ТИХ 
ХТО ЗАГИНУВ, 

ТУРБУВАТИСЯ ПРО 
ЖИВИХ 
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  В Криму продовжують діяльність клуби 
спілкування жертв тоталітарних режимів 
проекту «Кримський діалог: допомога 

маломобільним і немобільним жертвам націонал-соціалізму в Криму». 
В квітні волонтери проекти провели 

ремонти осель  п’яти мешканців Криму, що 
постраждали від націонал-соціалізму та є 
членами клубів спілкування «Кримський 
діалог».  

Так, у селі Комарівка 
Красногвардійського району  Криму проживає 
Єжеметова Ніна Степанівна. Ніна Степанівна 
учасник бойових дій Великої Вітчизняної 
війни, молоденької дівчинкою була викрадена 
в Німеччину, де їй довелося пережити і голод і 

страждання. Зараз їй 87 років. Ніна Степанівна потребувала капітального ремонту 
системи водопостачання, так як через прогнилих труб до неї не надходила вода і 
вона жила без води вже багато часу. На 
фотографіях показано нову яма під воду, яку 
зробили волонтери, новий кран, лічильник і 
сама Ніна Степанівна. 

Ще показова історія. У с. Кіндратове 
Джанкойського району Криму самотньо 
проживає  інвалід 1 -ї групи Гарбуз Марія 
Арсентіївна, 1928 року народження. Вона у 
1941 році жила в селі Красногвардійського 
району Криму. Батько пішов на фронт, вдома 
залишилася мама і шестеро дітей.  Прийшли 
німці, мати з дітьми вигнали з дому в сарай, забрали корову, поросят, птицю. Мати 
змусити працювати на тютюнових плантаціях. Діти голодували, збирали на полях 
гнилу картоплю, лободу і т. д. Коли бомбили, то ховалися в ямі під скиртою або в 
підвалах тікали в поле, ховалися в кущах. Було дуже страшно і завжди хотілося їсти. 
Батько повернувся з фронту і незабаром помер від ран. Гарбуз Марії Арсентіївні був 
потрібен ремонт оселі і наші волонтери його зробили. Вони відремонтували стелю, 
зняли стару штукатурку і підшили її плитами. Стіни також відремонтували і 
побілили. Пофарбували вікно, двері і підлогу кухні . 

Інші ремонти були проведені при схожих обставинах.  
Літні люди, яким була надана допомога,  не мали ані коштів ані сил щоб 

провести ці ремонти власноруч. Тому молоді волонтери громадської організації 
«Світло» вирішили допомогти їм. Будівельні матеріали для ремонтів були 
придбанні завдяки допомоги Фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє». За що 
Фонду велика подяка! 

Керівник проекту «Кримський діалог: допомога маломобільним і 
немобільним жертвам націонал-соціалізму в Криму»  

Антон Плаксун (Крим, ГО «Світло»)

ПРОЕКТ «КРИМСЬКИЙ 
ДІАЛОГ» 
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Квітень – пам’ятний місяць для жертв 
націоналсоціалізму.   

Починаючи з  28 березня ми розпочали марафон 
до Міжнародного дня визволення в’язнів 

концтаборів «Жити пам’ятаючи».  Так, в його рамках було проведено три урочистих 
зустрічі зі школярами. Спочатку, 28 
березня  відбулось засідання 
дискусійного клубу, на якому були 
присутні: студенти  юридичного ліцею, 
старшокласники НВК 122, 
старшокласники ЗОШ 34, в’язні нацизму. 
Було переглянуто короткометражний 
фільм «Моноліт», який отримав 3-ю 
премію від ФондуEVZ на конкурсі 
короткометражних фільмів по правам 
людини в 2006 році. Була піднята тема 
руйнування пам’ятників героям ВВВ. 
Дискусія пройшла в атмосфері  розуміння молоддю нинішньої ситуації в країні. 
Ставилось питання про історичні події 1939-1940 років та теперішнього часу, 
старшим поколінням проводились можливі паралелі ситуацій та можливі наслідки 
сьогоднішніх подій. З надією на мирне закінчення подій, ми закінчили нашу зустріч, 
у якій приймали участь 36 членів цільової групи.  

Урочисті зустрічі пройшли біля пам’ятника жертвам Ігренського концтабору 11 
квітня, які продовжились концертом школярів для старшого покоління. 

Також, учасники проекту були  запрошені до м.Новомосковська 14 квітня, до  
шкільного музею жертв нацизму, де були ознайомлені з документальними 
матеріалами, зібраними Коваленко Л.В. – головою Новомосковського УСВЖН. 
Старшокласники підготували театралізовану композицію «І він подарував їй 
маму…». 

Старшокласники  ЗОШ 34 м.Дніпропетровська підготували зворушливу 
композицію  для учасників зустрічі 16 квітня. Старше покоління вдячно аплодувало 
талановитим дітям. В.О.Третьяков зустрівся з учнями та розповів історію своєї долі. 
«Такі зустрічі  додають наснаги до життя, добавляють радісного часу літнім»,- 
зазначив Рудь-Вольга Олександр Костянтинович по завершенню зустрічі.  

Дискусійний клуб «Жити пам’ятаючи»,
м. Дніпропетровськ,
Антоненко Олена

Українська спілка в’язнів – жертв нацизму 
«Наші долі – тема для творчості молоді»   

День визволення фашистських концтаборів 11 
квітня 2014 року  учасники проекту «Наші долі – 

тема для творчості молоді»  разом зі  членами Київського відділення Української 
спілки в’язнів – жертв нацизму у складі представництва керівників столиці і 
супроводі військового почесного караулу та оркестру,  відзначили урочистою ходою 

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ 
«ЖИТИ 

ПАМ’ЯТАЮЧИ» 

«НАШІ ДОЛІ – ТЕМА 
ДЛЯ ТВОРЧОСТІ 

МОЛОДІ»  
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и покладанням квітів і вінців, до пам’ятних місць і пам’ятників загиблим в роки 
фашистської окупації Києва в Бабиному яру і  Сирецькому концтаборі. Після 
урочистої церемонії, за 
підтримки Київської міської 
адміністрації відбувся 
поминальний обід. На 
відзначення цієї пам’ятної дати 
16 квітня у Київському міському 
палаці дітей та юнацтва 
відбувся круглий стіл » з 
гуртківцями - художньої групи 
та  журналістів «ЮНІ – Прес»  - 
виконавцями  проекту «Наші 
долі - тема для творчості 
молоді». В роботі круглого 
столу прийняло участь 55 
гуртківців і 24 члени УСВЖН 
учасників проекту. Після загальних та інформаційних виступив, запитів і 
обговорення тематики, за ініціативою вчителів КПДЮ, були створені робочі групи. 
Молодь: 2 – 3 особи брали інтерв’ю у членів УСВЖН і записували їх для своєї 
творчої роботи. Таке взаємне спілкування молоді і старшого покоління призвело на 
всіх учасників заходу дуже позитивне вражання і тому слід вважати принесе 
користь  самостійній праці гуртківців.  

Заступник керівника проекту 
Слєсарєва Н.І.

 

 
  

 Організатор  програми: 
Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 
Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 
 
 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 
«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 
(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 
http://www.mestovstrechi.info/ua/ 

 

 Виконавець випуску: 
СМГМСЕО «Світло»» 

Адреса: м. Сімферополь, вул. Некрасова, 19, оф. 7 
+380 652 70 60 72 

svitlo.simferopol@gmail.com 
www.svet.crimea.ua 


