
 Среди членов Макеевского клуба 
«Мои года – мое богатство»  есть поистине 
удивительные люди. Они славны не только 
героическими страницами и эпизодами из 
своей биографии, но и потрясающим 
оптимизмом и силой духа.
 Сегодня речь пойдет о 85-летнем 
Александре Кочеткове. В раннем детстве он 
пережил оккупацию, рано потерял 
родителей.  В юношеские годы жил 
впроголодь, снимал углы и учился. Он поставил сам для себя цель «выйти в люди» - так 
тогда называлось социальное положение человека, занимавшего должность.  Так оно и 
случилось. По окончании института Александр работал на руководящих должностях, 
воспитывал сына, затем внучек.
 Будучи на пенсии, он продолжал работать вплоть до того момента, когда его в 
буквальном смысле свалил недуг.  Инсульт на долгое время обездвижил тело 
Александра, но не его душу.  Уже став членом нашего клуба он признался в самом 
сокровенном: он всю свою жизнь пишет стихи. Стихи о любви, больших и маленьких 
семейных радостях. Стихи, посвященные важным семейным датам и событиям, 
конкретным членам семьи. Встречаются в поэтических откровениях и философские 
размышления о событиях в стране, о забастовках шахтеров, о трудностях в 90-е 
прошлого столетия.
 Многие годы даже родственники не знали о лирическом пристрастии Александра 
Михайловича. Увидев  его коричневую тетрадку, исписанную мелким почерком, у меня 
сразу родилась идея издать маленьким семейным тиражом брошюрку стихов А. 
Кочеткова.  Александр Михайлович дал согласие и работа закипела.
Совсем маленьким тираж не получился. Только для родни и друзей потребовалось 40 
экземпляров.  Нас это не испугало, мы собственными силами изготовили 50 экземпляров 
сборника и пригласили тех, кто живет рядом на презентацию. 
 Это был праздник  поэтической радости, творческого признания  Александра 
Михайловича. Ведь многие, зная его не одно десятилетие, даже не догадывались, с какой 
ранимой творческой душой соприкасаются каждый день.  Получив на память по 
экземпляру, каждый гость имел возможность вслух прочесть любое стихотворение.  
Чтение стихов сопровождалось дружным чаепитием.
 Хочется надеяться, что эта встреча, исполнение мечты Александра Михайловича в 
виде сборника «Желаю»  станут  светлым лучиком надежды  и добра.
 Тамара Артамонова
 Руководитель проекта
 «Клуб «Мои года - мое богатство»
 г. Макеевка

Веру и надежду ищу в 
творчестве – Александр 

Кочетков.
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 Ф о р м у в а н н я  а к т и в н о ї  
життєво ї  позиці ї  п ідл ітк ів ,  
виховання чуйного ставлення до 
людей похилого віку, є одним із 
пріоритетних напрямків  проекту 
«Покращення якості життя літніх 
людей, що постраждали від 
н а ц і о н а л - с о ц і а л і зм у » ,  я к и й  
ф і н а н с у є т ь с я  Н і м е ц ь к и м  
Федеральним фондом EVZ.
   Юні волонтери професійного 
училища м. Орджонікідзе взяли під 
свою опіку людей, які потребують 
допомоги. От і в цьому місяці мало 
м о б і л ь н и м  т а  н е м о б і л ь н и м  
учасникам проекту надавалась соціально-побутова допомога  на дому: підмели підлогу, 
вибили ковдри,  сходили до магазину та аптеки, поздоровили зі святами, але саме 
основне - спілкувалися, тому що людям,  які є лежачими, це потрібно, як ковток свіжого 
повітря, як  зв'язок із реальною дійсністю.

   Відвідуючи на дому людей похилого віку, волонтери училища займаються пошуковою 
роботою (збирають свідчення людей, які пережили жах нацизму, свідчення колишніх 
в'язнів, спогади про війну). Кожен із волонтерів розуміє, що ці спогади – це історія, 
минуле нашої країни, яке не можна переписати, або стерти з пам'яті. А історію свого 
народу потрібно знати, адже без минулого немає майбутнього.
    Спілкування з добрими, порядними людьми приносить задоволення членам 
волонтерського руху училища та залишає в їх душах тільки добрі наміри. На сторінках 
місцевої газети  “Козацька вежа” родичі немобільних учасників проекту висловили нам 
слова вдячності.
   Дуже радісно,що все більше і більше молодих юнаків і дівчат не залишаються осторонь 
від чужого лиха.

Людецай О.М., соцпрацівник проекту
«Покращення якості життя літніх людей в  м. Орджонікідзе»                                                                                                           
ogbo-viktoria@i.ua

Душі  людської  
доброта…



   27 січня 2015 року міжнародна 
спільнота відзначала 70-у річницю 
звільнення одного з найстрашніших 
фашистських концтаборів – Аушвіц-
Біркенау і вшановувала пам'ять жертв 
Голокосту.

У цей день до меморіального 
комплексу, розташованого на місці 
колишньої «фабрики смерті» в 
польському місті Освенцім, прибули 
дивом уцілілі в'язні нацизму, лідери багатьох держав, в тому числі й президент України 
Петро Порошенко, представники численних громадських організацій. Серед запрошених 
були й учасники цільової групи нашого проекту – голова Української спілки в'язнів – жертв 
нацизму Маркіян Демидов,  ув'язнений в дитячі роки в концтаборі Саласпілс, та член Ради 
УСВЖН, в минулому – малолітній в'язень концтабору Аушвіц-Біркенау, Анна Стрижкова. 
Разом з гостями з 42 країн вони взяли участь в урочистих заходах вшанування пам'яті всіх, 
хто загинув за колючим дротом.

Третього лютого, після повернення з Освенціму, М. Д. Демидов та А. М. Стрижкова 
разом з іншими членами УСВЖН завітали до столичної гімназії «Київська Русь», де в рамках 
нашого проекту було організовано круглий стіл, присвячений сумним і повчальним подіям 
70-річної давнини.

Члени УСВЖН, на долю яких в період Другої світової війни випали нелюдські 
випробування, поділилися з учнями та педагогами гімназії спогадами про своє важке 
дитинство, про ті страшні злочини нацистів, свідками яких вони стали під час перебування у 
фашистській неволі.

М. Д. Демидов розповів також про непростий шлях становлення Української спілки 
в'язнів – жертв нацизму, про ті упередження, з якими стикалися колишні малолітні в'язні в 
радянському суспільстві, про те, як відвоювали вони своє право на гідне трактування з боку 
влади.

- Йшлося про моральну реабілітацію, про те, щоб нас визнали повноцінними 
громадянами України… Це була боротьба за самоствердження, за те, що ми – нормальні 
люди, а не шпигуни. Не шпигуємо на користь німців, американців, англійців… Моральний бік 
справи – це було найболючіше місце, - зазначив Голова УСВЖН.

Про налагоджену систему знищення людей, що діяла в концтаборі Аушвіц-Біркенау і 
майже не залишала шансів на виживання, юні слухачі довідалися з вуст А. М. Стрижкової.

- Після всього, що там відбулося, вважається, що Аушвіц  це табір світової скорботи, 
табір, де просто земля кричить: «Ні  фашизму!», - завершила свою розповідь Анна 
Михайлівна, яка опинилася на цій «фабриці смерті», будучи крихітною дитиною. Однак 
попри всі випробування долі, вона зуміла вижити, подолати перешкоди і досягти неабияких 
успіхів у житті, ставши науковцем, кандидатом біологічних наук.

Із зацікавленням вислухали учні також життєві історії Людмили Миколаївни Тарасенко-
Залевської, Зої Іванівни Кривич, Галини Миколаївни Мартиш, Олександра Марковича 
Слєсарєва, сповнені драматизму, тяжких випробувань і повсякденних перемог.

Зосередженість та непідробний інтерес в очах юних слухачів були найбільшим 
подарунком для ветеранів. Після виступів продовжувалося неформальне спілкування  
запитання, відповіді і спогади, спогади…

Людмила Слєсарєва,
керівник проекту 
Українська спілка в'язнів  жертв нацизму м. Київ

ЗЕМЛЯ КРИЧИТЬ «НІ  
ФАШИЗМУ!»

Пам'ятна зустріч у гімназії
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Колишні остарбайтери  
люди, які були вивезені зі 
східних окупованих 
територій, переважно з 
Рейхскомісаріату Україна, 
протягом Другої світової 
війни на примусові роботи 
до Німеччини. 

Сьогодні ці старенькі 
бабусі та дідусі в першу 
чергу потребують моральої 
підтримки та впевненості у 
тому, що ми не забуваємо їх, 
бо саме їхня історія творить 
наше майбутнє! Клуб літніх людей "Жива Історія" активно продовжує свою діяльність 
у Карітасі. Наша організація безперервно опікується літніми людьми ще 3 2010 року, і 
в рамках цієї діяльності учасники клубу літніх людей нещодавно отримали подарунки  
пакунки продуктів харчування, переданих від наших польських партнерів.

Самі ж літні люди були дуже сильно вдячні нам за цю підтримку, а ми вдячні їм за 
те, що вони є у нас і ми маємо змогу піклуватись про них.

Маріанна Буяк
Клуб літніх людей «Жива історія»
м. Дрогобич
karitas@mail.lviv.ua
caritas-sde.org

Карітас піклується про тих, 
кого забуває наше 

суспільство!
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За підтримки програми 
«Місце зустрічі - діалог» 
німецького фонду 
«Пам'ять, відпо-відальність 
і май-бутнє», потерпілі від 
нацистських пере-
слідувань відвідали 
Богородчанську ЗОШ №1, 
де учасниця проекту, 
Пархуць Ольга Тимківна з 
учнями 2-8 класів 
організувала свято 
Стрітення, яке поєд-нувало 
в собі свята Масляної та 
Сорочин, яке в народі ще 
звуть «Жайворонки». 

Цей захід відбувався з 
метою вивчення звичаїв та 
традицій українського 
народу в час зустрічей 
зими з весною.

Діти водили  хороводи, співали пісні, читали вірші, розповідали народні прислів'я і 
приказки, пов'язані з працею, засіванням нивки, доглядом за свійськими тваринами. 
Також пригостили учасників свята обрядовими коржиками «жайворонками» - 
вісниками весни, радості та сонця.

Іншого дня за підтримки програми відбулася зустріч цільової групи проекту з 
учнями 10 класу школи.

Літні люди поділилися власним життєвим досвідом із молодим поколінням, 
розповіли цікаві факти, які мають і вагоме історичне значення, закликали дбайливо та 
відповідально відноситися до навчального процесу.

У свою чергу, діти розповідали, як допомагають старшим людям, проявляли 
цікавість до почутого і давали низку питань, на які отримали цінні і важливі відповіді. 
На закінчення зустрічі старшокласниця Юлія Костей подарувала поважним людям 
гарну українську пісню «Свіча».

Назва міста:        смт. Богородчани.
Автор статті:      Іван Казюка.
Адреса сайту:  bogorda.if.gov.ua  
                                         Електронна адреса: e-mail:   bogor.tz@ukr.net

Робота з учнями
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В проекті «Територія 
милосердя» започатковано 
різні клуби спілкування з 
метою діалогу між 
різними поколіннями.

 Так, клуб «Роксолана», 
створений на базі 
абонемента центральної 
міської бібліотеки під 
керівництвом провідного 
бібліотекаря Коряк Т.О., 
передбачає спільну роботу між людьми різних поколінь. Основне завдання клубу  це 
зробити життя людей похилого віку цікавим, різноманітним. В клубі проводяться 
зустрічі з цікавими людьми, дискусій, кінолекторії, пам'ятні зустрічі, народні 
традиційні свята і багато іншого. 

 Клуб спілкування «Допоможи собі сам» створено для активної групи проекту. 
Основним завданням є немедикаментозна допомога членам проекту згідно пори року: 
осінь, зима, весна, літо. Крім цього започатковано фізкульт-хвилинку: це 
загальноукріплюючі вправи і вправи з предметами (масажери, еспандери, палиці), 
«сидяча фізкультура», розслаблюючі вправи.

 Клуб спілкування «Домашні посиденьки» створено для проведення домашніх свят, 
тобто днів народження як активної групи, так і немобільної та мало мобільної групи 
проекту. Свята проводяться як в офісі, так і вдома у підопічних проекту.

 В Новомосковську майже половина членів проекту проживає в приватному 
секторі.  Для того, щоб допомогти в створенні квітників на присадибних ділянках та 
біля пам'ятників створено клуб «Біологічне землеробство».

 В роботі клубів завжди приймають участь члени гуртка «Пошук» з своїми 
програмами художньої самодіяльності, це і передноворічна програма, і Новорічні 
вечорниці, і Масляна, і поздоровлення з Днем народження. Члени проекту із 
задоволенням допомагають виконувати окремі доручення, розповідають про своє 
бачення роботи в цих клубах.

       
Керівних проекту «Територія милосердя»
Коваленко Л.І.
м. Новомосковськ

Клуб спілкування  як основна 
форма діалогу поколінь.



Цьогорічні зимові 
зустрічі набувачів проекту 
«Клуб людей похилого 
віку «Надвечір» 
проходили у дусі 
вшанування пам'яті 
нинішніх героїв України. 
Як бачимо історія набуває 
циклічного перебігу, адже 
наші підопічні і не 
думали, що вони знову 
переживатимуть страх 
втрати незалежності своєї 
рідної Батьківщини. І що 
сьогодні їхні нащадки 
проливатимуть кров і відстоюватимуть свободу та незалежність України так, як це 
було колись. Дві зустрічі  діалоги поколінь були присвячені власне обговоренню 
сучасної ситуації на Україні в поєднанні з національно  визвольною боротьбою 
нашого народу в минулому.  Учнівська молодь ширше пізнала такі поняття як 
націоналізм, патріотизм, відданість, саможертовність, героїзм.

 Навіть під час виготовлення листівок присутні ділились своїми думками та зі 
сльозами на очах згадували події лютого минулого року. А ті, хто приходив на 
комп'ютерні курси, заходили в інтернет та займалися пошуком цікавих матеріалів про 
Героїв Небесної сотні, а потім зачитували все це під час зустрічей в Карітасі. 

Як бачимо, суспільство нині згуртувалось навколо однієї проблеми  як берегти 
свою державу. Справжні патріоти не обговорюють підвищення цін на товари та на 
оплату комунальних послуг. Їх турбує щось більше і вище  доля власного народу, своєї 
країни, їх непокоїть, як весь світ спостерігає за подіями в Україні, боячись визнати 
правду і простягнути руку помочі у питання припинення справжньої війни, коли 
ллється невинна кров, коли вдовіють молоді жінки, сиротіють дітки, а матері 
втрачають своїх дітей назавжди.

Будьмо єдині у наших мріях хай Господь благословляє нас!
Дані заходи відбулися в рамках програми «Місце зустрічі - Діалог» за фінансової 

підтримки німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність.  Майбутнє».

м.Івано-Франківськ
координатор проекту Олег Дмитрук 
http://caritas.if.ua/

Пам'ятати про кожного героя.



27 января в 
Международный День 
памяти жертвам Холокоста 
в Днепродзержинском 
городском историческом 
музее собрались бывшие 
узники  жертвы нацизма, 
ветераны, дети войны, 
школьники школ города, 
студенты колледжей .  В 
этот день 70 лет назад был 
освобождён один из самых 
страшных лагерей смерти- 
лагерь Аушвиц, известный 
как лагерь      Освенцим, в Польше. Городская организация бывших узников- жертв 
нацизма совместно с работниками музея подготовили выставку,по   рассказам 
оставшихся в живых членов организации: Калиниченко Лидии Игнатьевны, Савченко 
Ивана Максимовича, Король Марии Самойловны и других, чьи материалы 
экспонировались на выставке и о колосальной работе по патриотическому 
воспитанию молодёжи, много лет проводимой отделением УСУ-ЖН. Словно через 
сердце пропуская судьбы бывших узников, председатель городского отделения УСУ-
ЖН Шевченко Алевтина Семёновна рассказала участникам встречи о земляках, 
несломленных , сохранивших неприодолимую жажду жизни, прошедших ад 
фашистской неволи. Многие из них не дожили до наших дней, но память о них 
сохраняется в буклете воспоминаний «Детство а фашистской неволе», изданном при 
поддержке немецкого фонда «Память, ответственность, будущее». 

Жертвами Холокоста стали миллионы жителей Европы: евреи, советские пленные 
,узники концлагерей, цыганы, тяжело больные люди, инвалиды и память о этих 
событиях важна не только ,как напоминание и осуждение преступлений нацизма, но и 
как назидание об опасности преследования людей на основе рассы, политических 
взглядов.

                                            Председатель Днепродзержинского отделения УСУ-ЖН
                                                                                                                  Шевченко А.С.

Реквием Холокосту.



     Харьковский 
областной 
благотворительный 
еврейский фонд   «Хесед  
Шааре Тиква» по программе 
«Место встречи  диалог»  
при поддержке  Немецкого 
фонда «Память, 
ответственность, будущее» с 
октября 2014 г. 
осуществляет  проект 
«Улучшение социально  
психологического состояния 
пожилых людей, признание 
обществом их роли и жизненного опыта».

     В рамках проекта  3 февраля 2015г. состоялся Круглый стол, посвященный    
Международному дню Холокоста. Во встрече приняли участие 27 учеников старших 
классов                                     школы  № 170   и 11 пожилых людей, которые прошли 
через ужасы оккупации и жернова гетто.               

     Впервые за время работы проекта  ребята  принимали   дорогих гостей в стенах 
своей школы, поэтому волновались и тщательно готовились.  Взрослые  тоже 
волновались  им  предстояло вновь прикоснуться к  таким болезненным 
воспоминаниям… 

      Общение завязалось естественно и непринужденно  с событий сегодняшнего 
дня,  которые, как оказалось, одинаково волнуют всех… Почувствовав поддержку и 
искренний интерес, гости начали вспоминать   о довоенном детстве и  о том, как 
внезапно и страшно война изменила их жизнь ...Они рассказывали  о пережитом 
сиротстве, о постоянном страхе  и  непроходящем чувстве голода,  о чудесах и 
хороших  людях, благодаря которым  остались живы…

     Во время минуты молчания, посвященной памяти жертв Холокоста,  стояли 
плечом  к плечу  подростки и седые, многое повидавшие   люди. И было очевидно, что 
в этот момент у них общая история, общая скорбь, и общая надежда, что это не 
повторится никогда… 

                                                                                                     Руководитель проекта
                                                                                                            Зоя Крупицкая
                                                                                                            www. heced.org.ua, 
                                                                                                           Office@hesed.org.ua

Круглый стол, посвященный 
Международному дню 

Холокоста



Наприкінці лютого  в 
Засульській сільській 
бібілотеці відбулось 
відкриття виставки робіт з 
бісеру. В нелегкий для 
країни час учасники заходу 
зустрілися з майстринею  
Валетиною Петрівною 
Дерій, дітиною  війни, яка 
розповідала про важкі часи 
свого дитинства та демонструвала  свої вироби з бісеру. Більше 50 її  виробів та 
вишивок з бісеру були представлені на виставці. До заходу долучились 
Територіальний центр соціального обслуговування Лубенської райдержадміністрації, 
центральна районна бібліотека ім. В.Малика. 

«У  організації виставки робіт творчих людей, які постраждали від нацизму та 
тоталітаризму нам  дуже допомогли  студенти Лубенського професійного ліцею, які 
власноруч виготовили рамки для робіт», - говорить Олександр Чепур, керівник 
Полтавської обласної молодіжної громадської організації «Твій Світ». 

Яскравими та неповторними квітами, вишивками з бісеру було прикрашене 
приміщення. На виставці були представлені також роботи: Лідії Виговської, Клавдії 
Платонової, Катерини Городищенко, Наталії Норки, Ніни Хлюст. 

Організатори проекту спрямували захід і на діалог  поколінь, тому творчі роботи з 
дерева, виготовлені молодими людьми  власноруч поєднались з виробами осіб 
похилого віку  в справжніх витворах мистецтва. Для створення рамок учні обрали 
відповідне дерево, «кроїли», стругали, фугували, торцували, вирізали , збирали... Ось 
неповний перелік технологічних операцій, які необхідно здійснити, аби в результаті 
отримати гарну рамку для картини.  

Під час урочистого відкриття виставки учасники ділились своїми спогадами, 
свідченнями, читали вірші про неспокійні часи сьогодення, які доводиться переживати 
у зв'язку з подіями на Сході України.  Перед учасниками зустрічі виступали також 
творчі  колективи з пісенними композиціями. 

Захід проходив в рамках проекту «Надання підтримки, допомоги та сприяння 
розвитку активності людей похилого віку» за підтримки Німецького федерального 
фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє».

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ»  , м. Лубни 
www.tviisvit.org     

Проект : «Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку активності людей 
похилого віку, особливо тих, хто постраждав від націонал соціалізму та сприяння їх 
соціалізації, повноцінному відновленню відчуття потрібності в суспільстві»

Олександр Чепур, tviisvit@gmail.com

Виставка робіт  гуртка 
«Бісероплетіння»



Самый 
холодный 
месяц зимы 
встречает 

теплом и гостеприимством своих 
посетителей в нашем клубе. 

Культурные мероприятия, 
проводимые в областной филармонии 
города Луганска, не остались без 
внимания у наших подопечных, тем 
более заведение щедро раздавало нам 
пригласительные. Так, наши 
подопечные посетили концерт 
органной музыки и культурное 
мероприятие, посвященное 72-й 
годовщине освобождения города 
Луганска от немецко-фашистских 
захватчиков, проводимое 14 февраля 2015 года. Это было и есть знаковым событием 
для жителей нашего города. В боях за Луганск (тогда Ворошиловград) сражалась 3-я 
гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко, 5-я 

танковая дивизия под командованием генерала Ивана 
Шлемина. Луганск находился в оккупации 7 месяцев 
(212 дней). 

В феврале Луганский клуб досуга для ветеранов 
продолжил свою череду зимних встреч для наших 
любимых подопечных.

Как же без поэзии! Вечер поэзии, прошедший в 
клубе, был представлен разнообразием поэтических 
творений, посвященных скорой весне. Мы также смогли 
порадовать членов клуба новым музыкальным 
инструментом  баяном! Нашлись неравнодушные 
луганчане, которые помогли приобрести баян для клуба.

22 февраля в клубе состоялись проводы масленицы! 
На данном мероприятии хозяюшки клуба соревновались 

в искусстве приготовления блинов с различными начинками, а после, все посетители 
клуба провели дегустацию испеченных блинов!

В течение зимы наши подопечные продолжали получать адресную 
продовольственную помощь (наборы продуктов состоящие из круп, чая, сахара, масла, 
рыбных консерв и др.). К 28 маломобильным и немобильным членам клуба, которых 
мы посещаем на дому, прибавился еще один, а в следующем месяце мы 
дополнительно собираемся помочь еще 10 людям. 

Не забывают наши волонтеры и гостей Луганска  с начала февраля у нас 
стартовала акция по сбору одежды для пожилых беженцев из пос. Чернухино, что 
находится на границе с Донецкой областью.  

Проект «Связь времен и поколений  создание клуба досуга «Мы  вместе!» 
Анна Низкодубова, Екатерина Дремова, Благотворительный фонд «Свет сердца», 
г. Луганск. http://hearts-light.ucoz.ru, u_news@ukr.net

Луганский клуб досуга «Мы  
вместе!»: Вместе пережили 

холода!



На початку 90-х років в 
Прохоровському сквері 
Одеси, там де в 1941 році на 
околиці міста починалася 
«дорога смерті» одеських 

євреїв і циган у табори знищення, був створений меморіал 
пам'яті жертв Голокосту. Звідси у люті морози січня-лютого 
1942р. десятки тисяч євреїв з гетто, гнали в Березівський 
район. Багато хто з них, через холод і голод, загинули в 
дорозі, а більшість з тих, що вижили знищили в таборах 
смерті.

Голокост для Одеси - глибока рана, він почався майже 
зразу з початком окупації 24 жовтня 1941р. В той день 
близько 5 тисяч євреїв було зібрано біля застави Дальник. Де їх спочатку біля рову партіями по 50 
чоловік розстрілювали, а потім, щоб прискорити процес знищення, зігнали в чотири барака. В яких 
були пророблені отвори для кулеметів, а підлога попередньо залита бензином. Відразу люди у двох 
бараках були розстріляні з кулеметів, а бараки підпалені. А наступного дня і в останніх двох бараках 
були розстріляні люди, при цьому один з бараків закидали гранатами. Вже за перший тиждень 
перебування румун в Одесі місто позбулося близько 10% своїх жителів.

За проведеною наприкінці 1941 р. румунською адміністрацією реєстрацією в Одесі виявили ще 
близько 60 тисяч євреїв. Фінал їх існування розпочався 7 листопада 1941 за наказом начальника 
військової поліції:

Приказываю:
Ст. 1 Все мужчины еврейского происхождения в 
возрасте от 18 до 50 лет в течение 48 часов с 
момента опубликования настоящего приказа 
обязаны явиться в городскую тюрьму 
(Большефонтанская дорога), имея при себе самое 
необходимое для существования. Их семьи 
обязаны доставлять им пищу в тюрьму.
Неподчинившиеся этому приказу и 
обнаруженные после истечения указанного 
48часового срока будут расстреляны на месте.
Ст. 2 Все жители г. Одессы и его предместий 
обязаны сообщить в соответствующие 
полицейские части о каждом еврее 
вышеуказанной категории, который не выполнил 
этого приказа.
Укрывающие, а также лица, которые знают о том 

и не сообщат, караются смертной казнью.
Начальник военной полиции гор. Одессы подполковник М. Никулеску
З міської в'язниці євреїв відправляли по концтаборах, створеним в сільській місцевості. До 

середини грудня в головному концтаборі в селі Богданівка було зібрано близько 55 тисяч євреїв, 
тільки частина з них була з інших населених пунктів. Протягом 2-х місяців всі вони були розстріляні.

У 2000-х роках до меморіалу в Прохоровському сквері висадили ще й «Алею Праведників світу» 
- з деревами, кожне з яких висаджено на честь одеського жителя, що вкривав і рятував євреїв.

У Причорноморському клубі «Пам'ять», що працює в Одесі за підтримки німецького фонду 
«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє », вже стало доброю традицією в пам'ять про жертви 
Голокосту спільними силами ветеранів та молоді після зими приводити в порядок територію 
пам'ятної алеї в Прохоровському сквері. Адже там висаджена берізка і на честь Марії Главацької, яка 
врятувала десятки єврейських дітей від вірної загибелі - мами, активістки нашого Клубу, колишньої 
малолітньої в'язня фашистської в'язниці Алли Федорівни Волкотруб. Алла Федорівна багато 
пропрацювала в громадській організації малолітніх в'язнів, але зараз через хворобу, обмежена в 
пересуванні тільки межами своєї квартири. Тому волонтери приносять свої фотозвіти та оповідання 
про відвідування дорогого їй місця прямо на будинок після з радістю виконаної почесної місії.

Керівник Причорноморського клубу «Пам'ять»
Овчаренко Микола (м . Одеса)
сайт: htt://avro.org.ua

Одеса вшановує пам'ять 
жертв Голокосту



   Вже майже півроку на 
Сокальщині діє проект 
«Психологічна і соціальна 
підтримка мало мобільних і 
немобільних жертв нацизму, 
шляхом відвідувань їх вдома 
волонтерами-студентами і 
молоддю з особливими 
потребами». Молодь з 
інвалідністю та мобільні літні 
люди, будучи волонтерами, 
відвідують людей похилого 
віку, що не можуть 
пересуватись. 

    Усі вони постійно перебувають вдома, не виходять на вулицю та дуже раді спілкуванню із 
нашими волонтерами. Цікавою була розповідь однієї із учасниць проекту  пані Ірини: «Мені вже 91 
рік і ходити по будинку мені дуже важко. Скільки мої діти і внуки не ходили по різних державних 
установах, ніде немає візків для таких як я. Можливо зараз,коли в Україні іде неоголошена війна, 
інвалідних візків взагалі не видають… Важко, коли приходиться постійно сидіти на ліжку, а так 
хочеться продовжувати робити щось удома самому як раніше! Я вже пробувала звикнутись із тим, 
що як раніше вже ніколи не буде. Від цього ставало важко на душі.

   Та тут до мене зателефонували і прийшли такі приємні люди. Одна була ще молодою,  та вже 
ходила з паличкою. І цій жінці не було важко через те, що вона ходить повільно і з паличкою! Я 
відразу запитала де вона її взяла…

   Тепер і я можу, хоч і дуже повільно, але сама ходити по своїй хаті. Мені дали ходунки і 
переставили стіл і книжкову шафу, щоб я могла вільно ходити із ходунками по кімнатах.  Тепер я 
можу взяти чи зробити те що, мені потрібно. Так я, будучи прикутою до ліжка, стала мобільною  як 
вони це назвали. Мені як камінь із душі впав, що я тепер мобільна в себе вдома!»      

    Пункт прокату працює вже три місяці. За кошти програми «Місце зустрічі: діалог» було 
придбано ходунки, крісла-туалети, палички та інвалідні візки. За ці три місяці на тимчасове 
користування мало- та немобільним учасникам проекту було видано 12 допоміжних засобів 
пересування.  

Проект: 
Місто Сокаль, Львівська обл..
Ім'я автора статті: Кононова Оксана, асистент проекту
електронну адресу: kononova-o@ukr.net

«… Як я стала мобільною»



В лютому місяці 2015 року 
в рамках реалізації проекту  

„Підвищення рівня 
соціальної захищеності, 
адаптації та рівності 
можливостей людей похилого 
віку з числа жертв націонал-
соціалізму”  було проведено 
ряд заходів, а саме:

� 19 учасників проекту 
взяли участь у черговому 
засіданні кулінарного гуртка «З 
бабусиного записничка». 
Заняття проводилось на досить 
цікаву тему: «Картопля - годує і 
лікує». Заняття гуртка 
відбувалось за участю доцента, кандидата сільськогосподарських наук - Куха Івана Онисимовича. 
Під час зустрічі гуртківці дізнались багато цікавих фактів про вирощування картоплі, її догляд, 
можливості застосування в народній медицині.

� 12 осіб стали активними учасниками заняття гуртка «Джерело здоров'я» на тему: «Найкращий 
сніданок для мозку. П'ять правил, які врятують ваші судини від тромбів». Заняття для гуртківців 
провів Кух Іван Онисимович - доцент, кандидат сільськогосподарських наук. Присутні поділились 
власними цікавими рецептами народної медицини щодо оздоровлення організму, підвищення 
імунітету, продовження життя.

� Учасники проекту на гуртку «Джерело здоров'я», знайомилися з цікавою наукою  
сенсфізіологікою. Ідея розробки цієї науки належить волинянину, професору, доктору медичних 
наук, академіку - Харченку  Олександру Григоровичу.

� 12 лютого 2015 року спілчани відвідали Музей Волинської Ікони у м.Луцьку. Під час екскурсії 
вони познайомились з пам'ятками сакрального мистецтва: іконами XVI-XIXст., предметами 
металопластики (шати ікон, церковне начиння, іконки), декоративною різьбою (царські врата, кіоти 
ікон) та скульптурами. 

� 25 лютого 2015 року активні учасники проекту відвідали «Луцький автомобільний завод» - 
найбільше промислове автомобілебудівне підприємство на території Волині, яке спеціалізується на 
виробництві легкового та пасажирського транспорту. Люди поважного віку, з яких дехто працював на 
автозаводі в молоді роки, були вражені його оснащенням та масштабами виробництва, адже на 
сьогодні завод спеціалізується на випуску автобусів та тролейбусів. Конструкторами підприємства 
створено перший у світі електробус, до виробництва якого приступили працівники заводу.

Керівник проекту  Ніна Пахом'юк, м. Луцьк
Контакти:
 тел../факс: +380332727198
e-mail: rada-grant@rambler.ru 
Сторінка у мережі Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004188225222&fref=ts 

НОВИНИ ЛЮТОГО
від Луцької міської громадської 

ветеранської організації
 «Спілка в'язнів - жертв нацизму»



Вже п'ятий місяць 
Тульчинська центральна 
районна бібліотека працює над 
реалізацією програми «Місце 
зустрічі: Діалог», ініційованої 
Німецьким фондом «Пам'ять, 
відповідальність і майбутнє» 
(фонд EVZ). За цей час 
проведено не одне засідання 
клубу «Діалог поколінь» і з 
кожним заходом ми відчуваємо 
як вільне, невимушене спілкування зближує нас з членами нашого клубу, адже це 
люди цікаві, з багатим життєвим досвідом, які діляться спогадами про прожиті 
роки, згадують події як у житті країни, так і в особистому житті. Ми запрошуємо на 
зустрічі дітей з музичної школи, центру дитячої творчості і діти завжди беруть 
активну участь у проведенні таких заходів бібліотеки.

 На замовлення наших членів клубу було проведено засідання «Тульчин  вчора, 
Тульчин - сьогодні», яке провів голова клубу «Діалог поколінь» Вігуржинський 
Владислав, бібліотекар, а за покликом душі краєзнавець нашого міста, який у 
пошуку інформації об'їхав мало не всю Україну, найбільша кількість фотографій, 
архівних матеріалів зберігається у Львівський національній науковій бібліотеці 
України імені В.Стефаника. Результатом дослідницької роботи Владислава 
Вігуржинського було видання фотолітопису «Тульчин  вчора, Тульчин  сьогодні».

 На засіданні всі присутні з задоволенням переглядали слайди, на яких було 
представлено світлини ХІХ  ХХ століття і зроблені Владиславом для порівняння 
сучасні фото. Всім дуже було цікаво зустрітися із знайомими вулицями і площами, 
місцевими краєвидами далекої молодості та порівняти їх з сьогоденням, впізнати на 
фото себе та своїх колишніх друзів, які зараз живуть в інших країнах, 
поспілкуватися за чашкою чаю. А потім прийти додому, переглянути свої старі 
фотографії і принести в бібліотеку для поповнення фондів, за що ми їм щиро вдячні.   

���

    Пономарьова Раїса
    Клуб «Діалог поколінь»
     М.Тульчин
    tulchinlibrary@gmail.com

Тульчин  вчора,
Тульчин - сьогодні



Колишньому в'язню 
концентраційного табору 
«Аушвіц» - Третьякову 
Василю Олександровичу 
виповнилось у лютому 90 
років! «Хочу сказати, 
Василю Олександровичу, 
що, безумовно, Ваше 
життя, як подвиг!», - 
почала своє привітання 
Лозенко Олена  
Валентинівна, перший 
заступник Міського 
Голови 
Дніпропетровська. Вже 
майже 30 років Василь Олександрович працює Головою координаційної ради 
Дніпропетровського міського відділення Української спілки в'язнів  жертв нацизму, 
15 з яких, Олена Валентинівна всебічно допомагає організації: адресна допомога 
немобільним членам до 11 квітня, ремонти у помешканнях членів організації, яким 
виповнилось 80 років, допомога транспортними засобами у щорічному відвідуванні 
пам'ятника жертвам нацизму у Дніпропетровську. Василя Олександровича прийшли 
привітати друзі-соратники, члени організації, учнівська молодь, яка показала 
присутнім виставу документального театру «Театр спогадів. Доля Третьякова 
Василя Олександровича». Невгамовно плине час… З екрану на нас дивиться 
молодий Васильок (так називала його мати), який щойно демобілізувався після 
служби в лавах Радянської Армії і поруч фото сивої поважної  людини, груди якої в 
орденах та медалях. Здоров'я Вам, шановний Василю Олександровичу, Ви  гордість 
організації! 

                                                                                                           Дискусійний клуб 
«Жити пам'ятаючи»,

                                                                                                                               
м.Дніпропетровськ,

Антоненко Олена,
Antonenko07@ukr.net

Життя, як подвиг.



04.02.2015р. в рамках заходів проекту відбулась 
прем'єра театралізованої постановки за твором Миколи 
Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки», поставлена 
волонтерами проекту за підтримки Чернігівського 

Молодіжного театру (режисер-постановник Мирослава Витриховська). На виставу 

були запрошені люди похилого віку, що перебувають на обслуговуванні в 
Територіальних центрах соціального обслуговування Деснянської та Новозаводської 
районних в м.Чернігові рад, члени Чернігівського відділення Української спілки 
в'язнів-жертв нащизму та інші літні люди м.Чернігова, студенти технологічного 
університету. Був замовлений автобус, аби відвідати виставу мали можливість 
маломобільні члени Спілки. Гарний настрій, позитивні емоції, сміх та бурхливі 
аплодисменти  панували в залі.. Завершився захід частуванням та спілкуванням 
глядачів із акторами. Літні люди висловлювали своє захоплення грою та 
пригадували свої театральні історії,  а актори-волонтери розповідали про труднощі 
підготовки спектаклю та задоволення від результату.

Проект «Соціальна інтеграція жертв
 націонал-соціалізму, 
тоталітарних режимів та інших 
людей літнього віку до громади м. Чернігова»,
м. Чернігів, ЧНТУ
керівник проекту Тамара Скорик
Tamskorik@yandex.ru

Вечір гумору та 
позитивних емоцій



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 
 

Адреса:   
 

 

адреса: e-mail:   nikovod77@mail.ru 

 

 

 

 

Асоціація "Ренесанс Одеса"

м. Одеса, ву. Серова, 18
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