
       
 

 
 

 
 

В України введено військове положення. Приводом для цього 
був інцидент у Керченській протоці. Вперше у нашій історії, 

згідно з Законом,  відбувається комплекс заходів, направлених 
на підвищення обороноздатності держави. 

Реалізуя наші гуманітарні проекти, ми робимо свій вклад у 
зміцнення морально-психологічного стану людей похилого віку, 

які є носіями життєвого досвіду та зразків служіння 
батьківщині. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 
Листопад  2018 

 
 
 



Херсонський  Єврейський благодійно-общинний Центр 
«Хесед Шмуель» 

 

Проект «Тепло опаленим серцям» 

 
      Надворі знову бридка погода, а у наших учасників проекту «Тепло 
опаленим серцям»  в душі і на столі розквітають гербери – бо саме цю 
квітку вони розмальовували. Робота була майже командною – 
працювали по двоє, а тоді вихвалялися між собою своїми витворами.  
 

  
   

 
 

       А ще співали пісень та розповідали казки, бо в душі почували себе 
дітьми, незважаючи на те, що за плечима у кожного важка життєва 
ноша пережитого. Маємо надію, що ніщо не завадить нам і надалі 



збиратися разом, співати, займатися творчістю, зустрічатися з 
цікавими людьми, і згадувати… згадувати не тільки погані часи – адже 
кожний учасник пройшов довгий життєвий шлях, вчився, працював, 
створював родини, ростив дітей – і все це просто заради життя. 
 

      Усі  учасники нашого проекту сподіваються, що іншим поколінням 
не доведеться пережити такі страшні часи, які випали на їх долі. Для 
того, щоб увіковічити пам'ять про непросте своє життя, учасники 
почали писати рукописну книгу спогадів «Життя – і страждання, и 
насолода», яка потім буде знаходитися у музеї нашого Центру. 
  

   
 

  
 



      До  музею приходить багато школярів та молоді на екскурсіі, і ми 
сподіваємося, що ця книга буде навчати їх  доброму відношенню не 
тільки до людей похилого віку, але і до країни і миру взагалі.  Адже 
якщо не маєш спогадів своїх батьків, дідусів і бабусь, то не маєш ї 
майбутнього – саме ці думки обговорювалися учасниками  проекту зі  
студентами - майбутніми психологами, що приходять до нас  у проект 
за покликом душі.  
 

       Цими життєвими спогадами, що часто перебиваються сльозами, 
учасники діляться з нашою молоддю  на «Дружніх  зустрічах». 
Спогадами, що замішані на дитячих страхах – бо по їхнім долям 
жорстоко пройшла війна, бо багато з них  губили рідних, зоставалися 
сиротами,  деякі дивом змогли вижити у концтаборі. Та, незважаючи на 
це, вони і досі сповнені оптимізму та бажання жити, не зважаючи ні на 
що! 
 

Галина Рукінглаз, координатор проекту 
«Тепло опаленим серцям» 

shmuel.kherson@gmail.com  

 

*  *  * 
 

Громадська організація «Осинівська» 
 

Проект «Привернення уваги до потреб колишніх жертв 
націонал-соціалізму через організацію спілкування між різними 

поколіннями та надання їм посильної допомоги  
вдома силами волонтерів» 

 

     16 жовтня 2018 року в рамках проекту «Місце зустрічі – діалог» в 
інформаційно-просвітницькому центрі «Гармонія думок» громадська 
організація «Осинівська» ініціювала зустріч представників цільової 
групи із старостою сіл Осинове, Ікове, Хворостяне, Тев’яшеве 
Новопсковської селищної ради, дільничним поліцейським та 
представником громадської організації «Інститут миру і порозуміння» 
Олександром Мітьковим.  
 
      Діалог відбувся в дружній неофіційній атмосфері за чашкою кави і 
присвячений важливому питанню – підвищення стану безпеки літніх 
людей в Новопсковській громаді. Гості вислухали присутніх щодо 
громадської безпеки, про проблеми стареньких та в доступній формі 
проінформували про шляхи утворення безпечного середовища. 
Місцеві жителі розповіли, які проблеми їх турбують: відсутність 
вуличного освітлення, наявність бродячих собак, бездоріжжя. Також 
проговорили про необхідність взаємодії з поліцією, місцевими 
депутатами та органами влади. 
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Керівник проекту Птушко І.М. 
ptushko27.07@gmail.com 

 

*  *  * 
 

М. Нововолинськ.  Центр «Довіра» для жертв 
націонал-соціалізму «Карітас-Волинь» 

продовжує свою діяльність 
 

Проект «Розширення напрямків діяльності центру «Довіра» для 
жертв націонал-соціалізму шляхом підвищення рівня 
обізнаності старшого покоління щодо своїх прав та 

соціального статусу через консолідацію волонтерського руху у 
м. Нововолинськ та селищі Благодатне» 

 
 У різних культурах і спільнотах протягом історії формувалося 

шанобливе ставлення до людей похилого віку. Як виявити турботу про 
слабих і поважного  віку членів суспільства – питання, яке хвилює всіх: 
самих пенсіонерів, членів їхніх родин, суспільство. 
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       Волинський обласний благодійний фонд «Карітас-Волинь» також 
не стоїть осторонь проблеми життєдіяльності  таких людей. Вже п’ятий 
рік соціальні працівники фонду надають допомогу людям поважного 
віку. З листопада цього року, за підтримки благодійної програми 
«Місце зустрічі: Діалог» німецького фонду «Пам'ять, відповідальність, 
майбутнє», розпочався новий проект «Розширення напрямків 
діяльності центру «Довіра» для жертв націонал-соціалізму шляхом 
підвищення рівня обізнаності старшого покоління щодо своїх прав та 
соціального статусу через консолідацію волонтерського руху у м. 
Нововолинськ та селищі Благодатне». Працівники проекту протягом 
року проведуть семінари із захисту прав літніх людей, фінансової 
грамоти для уникання фінансового шахрайства. Вже організовано 
Консультативний відділ, де двічі на місяць членам цільової групи 
будуть надаватися допомога кваліфікованих фахівців з юридичною 
освітою, компетентних волонтерів та соціальних працівників з числа 
учасників проекту.  Вони допоможуть оформити різні види документів, 
листи-звернення до чиновників тощо для відстоювання їх  законних 
соціальних, економічних, вікових та інших інтересів. 
           А для  покращення психологічної стійкості, спілкування, 
соціальної активності, розвитку інтересів та зменшення соціальної 
ізоляції, подолання депресивного стану проводитимуться заняття з 
фізкультури літніх людей з урахуванням їх індивідуальних 
особливостей і можливостей, психологічні семінари, гурток з 
рукоділля, перегляд фільмів на історичну та релігійну тематику, 
святкові програми за участю молоді, волонтерів. Учасники проекту  



прийматимуть участь у загальноміських та обласних заходах 
пам’ятних дат разом з молодшим поколінням. Крім того, соціальні 
працівники та волонтери організують зустрічі у клубі дозвілля для 
мешканців стаціонарного відділення для постійного проживання 
територіального центру соціального обслуговування в селищі 
Благодатне. Навесні відбудеться екскурсія до с. Крехів і м. Жовква. 
            Не залишаться поза увагою мало мобільні і немобільні 
учасники  проекту. Їх вже почали відвідувати соціальні працівники 
«Карітас-Волинь» та волонтери з числа людей похилого віку, 
розносити їм санітарно-гігієнічні набори та надавати посильну 
допомогу по господарству. Надання людьми поважного віку допомоги 
своїм ровесникам – це можливість зробити життя іншого кращим. 
            Свою роботу проект розпочав з 01 листопада зі святкового 
заходу. Присутніх привітали працівники «Карітас-Волинь», а гарний 
настрій створили учасники Центру для дітей та сімей Карітас-Волинь 
та вокальний гурток «Паросток» Центру дитячої та юнацької творчості 
під керівництвом Наталії  Сидоренко.      
                           

Сєргєєва Віта, соціальний працівник 
ВОБФ «Карітас-Волинь» 
caritas_volyn@yahoo.com  

 

*  *  * 
 

БФ «Карітас»-Броди 
 

Вшанувати пам'ять жертв нацизму 
 

       01 жовтня, у Міжнародний день людей похилого віку, у Бродах біля 
пам’ятника Скорботній Матері, відбувся захід, присвячений 10-річчю 
програми підтримки жертв нацизму «Місце зустрічі: Діалог» німецького 
федерального фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» (EVZ). 
       Організатором цієї акції став благодійний фонд «Карітас»-Броди, 
що працює в рамках цієї програми, покликаної допомагати людям, які 
пережили страждання війни, і реалізовується в Україні спільно з 
партнером Фонду, Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота 
про літніх в Україні». Захід відбувся за підтримки Бродівської міської 
ради.  
 
   Розпочинаючи дійство, директор БФ «Карітас»-Броди о. Ярослав 
Царик  зазначив, що наша українська земля рясно полита кров’ю. «Від 
часів Київської Русі і до сьогоднішнього дня Україну прагнули 
поневолити вороги. Ми дуже часто вживаємо слово «жертва», – сказав 
о. Ярослав, – а так хочеться оминути і забути його». 
        Далі він зазначив, що є народи, які відчувають відповідальність, 
які кажуть собі і світу, що в певний період робили неправильно. Серед 
тих народів – німецький, що і сьогодні відчуває біль, якого завдав 
іншим. 
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 Того дня біля пам’ятника Скорботній Матері зібралися літні люди, 
які ще в дитинстві пережили жахіття Другої світової війни, гімназисти, 
учні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 і № 3, студенти Бродівського педколеджу  
Ім. М.Шашкевича, представники районної та міської влади, 
військовослужбовці, гості з Луганщини. 



 Патріотичні пісні виконали бандуристка Марія Янкевич та 
учасники студії «Сто талантів», що діє у БФ «Карітас»-Броди.  
 Свої поезії про Україну, війну на Сході нашої держави, мир між 
народами прочитала учасниця проекту Юлія Сех. 
 Учасники акції посадили алею з катальп, саджанці яких придбали 
за кошти фонду. Також  встановили лавочку з пам’ятною табличкою. 
 
 Директор Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Луганської 
області Олена Вашура зазначила, що вражена цією акцією: «Дуже 
добре, що на такі заходи залучаються молоді люди, які мають 
можливість поспілкуватися і послухати думки та розповіді 
представників старшого покоління. Тут дійсно відбувається діалог 
поколінь, такий необхідний сьогодні». 
 Отець Ярослав щиро подякував всім, хто долучився до акції, а 
також зазначив, що Благодійний фонд «Карітас»-Броди вже впродовж 
24 років служить людям, які потребують душевного тепла і сердечного 
спілкування. Сьогодні праця Карітасу разом з фондом «Пам’ять. 
Відповідальність. Майбутнє» (EVZ) спрямована на покращення якості  
життя та підтримку суспільного визнання людей літнього віку, а 
особливо жертв нацизму, привернення уваги до їхніх доль, життєвих 
досягнень та ролі в суспільному житті. 
 

Надія Забокрицька, журналіст, волонтер.  
Керівник проекту  Ярослав Царик 
0673743343  caritas-brody@ukr.net  

 

*  *  * 
 

Громадська організацією «Міжнародний фонд 
«Взаєморозуміння і толерантність»,  м. Чернівці 

 

Дотик до історії землі сизих буків 
 

       Початок роботи нового проекту по Програмі  підтримки «Місце 
зустрічі – діалог», який  реалізується  в м. Чернівці громадською 
організацією «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», 
співпав з визначною датою в історії краю. 100 років відділяють нас від 
того знаменного дня, коли 3 листопада 1918 року в Чернівцях 
велелюдне  Буковинське Віче вперше сповістило світові про 
споконвічне прагнення         буковинців  домогтися прилучення до  
України.  Бо, як писав великий Шевченко, «В своїй хаті й своя правда, і 
сила, і воля». Ця подія стала моментом істини, самоідентифікації 
Буковини після розпаду австрійської імперії Габсбургів.  
 
        З цієї нагоди  відбулась зустріч учасників проекту з  науковцями та 
студентами  кафедри історії України Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича.  Виступи завідуючого кафедрою 
проф. Ботушанського В.М., кандидата історичних наук Левіна Ю.С. та  
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студентів-магістрантів  Бочан З., Рудой Т.  відтворили події 100-річної 
давнини.  Результатом Буковинського Віче стало проголошення 
воз’єднання Північної Буковини з Західно-Українською Народною 
Республікою та подальша злука  з Великою Україною. Віче також 
висловило протест проти спроб Румунської національної ради 
оголосити всю Буковину «румунською землею».  Учасники проекту 
взяли участь в обговорені  цих подій. 
 

 
 
        Зустріч була продовжена в дворику міської Ратуші, де  учасники 
проекту познайомились з виставкою,   присвяченою історичному 
ювілеєві «Буковинська Україна 100 років тому».  Вони довідались про 
події Української революції 1917–1921 років на Буковині та про роль 
нашого краю в утворені самостійної соборної Української держави.  
                            

Н.  Спатарь,  волонтер проекту  
                         

*  *  * 
 

Чернігівський національний  технологічний  університет 
 

Проект «Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими 
людьми, що сприятиме розкриттю особистісного потенціалу 

ЦГ, збереженню та гідній оцінці  їхнього досвіду  у громаді» 
 

Реалізація проекту «Організація діалогу між жертвами нацизму та 
іншими людьми, що сприятиме розкриттю особистісного потенціалу 
ЦГ, збереженню та гідній оцінці їхнього досвіду у громаді» в 
Чернігівському національному технологічному університеті 
розпочалася з 1 листопада 2019 року.  



 
 

 
 

В листопаді відбулося формування робочих груп волонтерів. 
Було створено 2 волонтерські групи вмотивованих для участі у проекті. 
Одна група волонтерів – ті, які відвідуватимуть немобільних і мало 
мобільних людей вдома, друга група – волонтери, які братимуть 
участь у заходах, які реалізовуватимуться під час реалізації проекту. 

 
Командою проекту було здійснено супервізію волонтерів з 

питань відвідувань немобільних і маломобільних вдома. 40 волонтерів 
отримали знання щодо особливостей роботи з жертвами націонал-
соціалізму, у тому числі немобільними та мало мобільними людьми, а 



також допомогу у вирішенні складних актуальних питань протягом 
реалізації проекту. 

 

 
 

 
 

Волонтери відвідали  немобільних і маломобільних людей.20 
немобільних та мало-мобільних осіб буловідвідано вдома, 
встановлено контакти з ЦГ та їхніми близькими, налагоджено дружнє 
спілкування, вивчено основні потреби кожного представника ЦГ, 
надано психосоціальну підтримку у вирішенні особистих проблем, 
проведено бесіди щодо способів покращення настрою, надано 
допомогу в розвитку хобі, захоплень. 

 
22 листопада відбувся Круглий стіл-відкриття проекту 

«Презентація за кавою». Представники університету, громадськості, 
органів влади та місцевого самоврядування, НУО, познайомляться зі 



змістом та задачами проекту, виробили подальші перспективні 
напрями співробітництва в результаті реалізації проекту.  

 

Тетяна  Колєсніченко 
093-5165856   tanyakolenichenko@gmail.com  

 

*  *  * 
 

Сокальська районна асоціація інвалідів 
 

Проект «Подолання самотності та підтримка маломобільних і 
немобільних жертв нацизму, шляхом відвідувань їх вдома 

волонтерами-студентами і молоддю з інвалідністю» 

На Сокальщині вшанували людей золотого віку 
 

    01 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку. Та щоб цей 
день і вік учасникам заходу здавався веселішим, ми приурочили це 
свято «золотому віку». Цьогорічна осінь нам у цьому посприяла: 
золото на деревах та золото в душі. Досвід нашого старшого покоління 
– це золотий досвід.  
 

 
 

     Сокальська районна асоціація інвалідів, у рамках проекту «Місце 
зустрічі: діалог» за підтримки німецького фонду «Пам’ять. 
Відповідальність. Майбутнє» спільно із нашими хорошими друзями: 
районним територіальним центром та організацією ветеранів, провели 
справжнє свято для літніх людей.   
 
     Розпочали зі спільної молитви за мир та повернення додому 
українських воїнів. Із привітаннями звернулися також керівники 
Сокальської районної ради та райдержадміністрації, які зазначили, що 
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люди поважного віку – це золотий фонд нашої держави, які пройшли 
великі труднощі та поклали багато зусиль і праці задля добробуту 
народу і нашої держави. Вони вручили усім присутнім квіти та слова 
подяки. 
 

 
 
       Окрім цього заходу, наша організація, у рамках даного проекту, 
щомісяця проводить зустрічі-спілкування поколінь та гуртки, а 
волонтери (люди з інвалідністю та мобільні літні люди) відвідують 
немобільних жертв нацизму у них вдома та у хоспісі м. Угнів. Ми щиро 
вдячні усім партнерам і волонтерам за гарний настрій та добре слово 
для наших підопічних. Адже  дуже часто  тепле слово для стареньких  - 
це те, що може покращити не тільки їхній настрій, а й здоров’я і 
світосприйняття на схилі літ.  
    

м. Сокаль, Львівська обл., Оксана Кононова 
Kononova-o@ukr.net 

 

*  *  * 
 

Полтавська  обласна  молодіжна  громадська  організація  
«Твій Світ» 

 

Проект «Посилення всебічної підтримки жертв націонал-
соціалізму, що мешкають у віддалених селах Лубенського та 

Гребінківського  районів Полтавської області». 
Здійснили соціальні візити в Гребінці 

 
       Днями фахівці Полтавської обласної молодіжної громадської 
організації «Твій Світ»  м. Лубни здійснили соціальні візити до 
особливої категорії осіб – тих, хто пережив страждання Другої Світової 
війни та став жертвою націонал-соціалізму. Відвідування відбулося до 
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підопічних, що мешкають в Гребінці і вже не можуть себе 
обслуговувати самостійно, або обслуговують частково.  Відвідування 
здійснили спільно з  представниками територіального центру 
соціального обслуговування (надання послуг).  
      Під час зустрічей було проведено бесіди щодо оцінки потреб та 
забезпечення належних умов догляду за особами похилого віку. Під 
час зустрічей керівник проекту Олександр Чепур, директор 
територіального центру Андрій Гужик у складі мультидисциплінарної 
команди надавали психологічну підтримку  та поради особам похилого 
віку. Спільно з працівниками тер центру  було складено акти для 
надання допомоги  психологічного та соціально-економічного 
характеру. 
 
       На жаль, категорія жертв націонал-соціалізму стає все більш 
малочисельною, тому люди часто відчувають себе забутими і 
невідомими. Тож  цього разу підопічні відчули не тільки психологічну 
підтримку, а силами волонтерів їм було надано посильну допомогу у 
придбанні санітарно–гігієнічних засобів.  
 

 
 
      Немало було почуто під час зустрічей історій життя підопічних, їх 
життєвий досвід, що вони пережили. Таким чином, подібні заходи не 
тільки несуть побутову допомогу, а і надають можливість спілкуватись, 
щоб майбутнє покоління не було байдужим до проблем літніх людей. 
Соціальні візити було здійснено в рамках проекту  "Посилення 
всебічної підтримки жертв націонал-соціалізму, що мешкають у 
віддалених селах Лубенського та Гребінківського районів Полтавської 
області"  за підтримки Німецького федерального фонду «Пам’ять. 



Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми «Місце зустрічі: 
діалог».  

Полтавська обласна молодіжна  
громадська організація «Твій Світ» 

м. Лубни tviisvit@gmail.com 
https://www.facebook.com/tviisvit/  

  

*  *  * 
 

Крихівецька загальноосвітня школа 
 

Проект «Покращення якості життя людей похилого віку - 
жертв тоталітарних режимів,  шляхом створення умов для 

залучення їх до активної участі у суспільному житті  та 
організації  надання волонтерської підтримки для 

маломобільних та немобільних представників 
 основної цільової групи» 

Хранителі  пам’яті 
 
      Напередодні Дня захисника України в Карітас,  Івано-Франківськ,  
для людей літнього віку учні Крихівецької загальноосвітньої школи 
організували тематичний захід, присвячений пам’яті трагедії у 
Бабиному Яру.  
 

 
 
       29 вересня 1941-го – в урочищі Бабин Яр нацисти розпочали 
масові розстріли єврейського населення Києва. Ця трагедія стала 
всесвітнім символом Голокосту.   Нищення євреїв виявилося початком 
інших масових убивств. Далі в Бабиному Яру протягом двох років 
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знищили людей різного етнічного походження і віку. Загалом у тій 
жахливій місцині знайшли свою смерть понад 100 тисяч людей. 
 
       Але були люди, як, і ризикуючи власним життям, а також життям 
членів своїх родин, переховували в себе євреїв. Це – українці, поляки, 
білоруси, татари, росіяни, вірмени, греки та німці. Почесне звання 
"Праведник Бабиного Яру" отримали понад півтисячі людей. 
 

 
 
       Щоб  нагадати про злочини проти людства, помолитися за душі 
невинно убієнних та  зберегти  пам’ять про цю трагедію, щоб вона 
НІКОЛИ не повторилася  - учні підготували меморіальну композицію з 
хронікою, фото, віршами та музикою, що багатократно відгукнулася у 
душах присутніх на заході людей, які самі чимало пережили, проте 
вижили.    
 

 
 

       м.Івано-Франківськ, Володимир Чорній   caritas.if.ua   



*  *  * 
 

Засідання клубу «Гарячі серця»  м. Луцьк 
 

Проект  «Заходи, спрямовані на захист прав та інтересів 
людей з категорії жертв нацизму, їхня адаптація до 

сьогоденних реалій, у співпраці з волонтерами  різних  вікових 
груп»  в рамках програми «Місце зустрічі ДІАЛОГ» за 

фінансуванням Німецького фонду 
 «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» 

 «Мої роки-моє багатство» 
Душевне свято-ювілей. З журбою радість обнялась. 

 
     На жаль, роки – не журавлі. Вони не повертаються із вирію. А так 
хотілося б, щоб журавлині крила ніжно торкнулися і стерли сліди часу 
на обличчі, а інколи й у душі таких порядних людей, трудівників, 
самовідданих матерів, дружин. Саме таку поважну, активну учасницю 
проекту, члена Спілки в’язнів - жертв нацизму,  Марію Карпівну 
Менжерис,  вітали з 95-річним ювілеєм.  
 

 
 
      Тендітна бабуся, з посрібленим сивиною, аккуратно зачесаним 
волоссям, щирою душею та добротою в очах. На  її шляху – 
голодомор, війна, концтабір. Та попри всі випробування, що їх 
довелося пережити, пані Марія посміхається і дякує Всевишньому за 
подаровані роки. 
 
       На свято з подарунками та вітальними адресами завітали 
представники влади, члени партнерських громадських організацій, 
родичі, друзі, члени організації. 



 

 
     
       Ювілярка поділилися спогадами про своє складне життя в неволі. 
Багато часу пройшло, але  душевні рани нагадують  ті жахливі події. 
Проте  вона досить активна,  позитивна, життєрадісна. Її часто 
запрошують на зустрічі з учнівською молоддю. 
 

 

 
      Всіх присутніх радував виступ аматорсько-драматичного гуртка 
«Сміхограй», який функціонує уже 20 років при бібліотеці-філії № 5, з 
міні-виставою «Доброго Вам здоров`я” та вервечкою українських 
частівок.   Ще довго линули вітання та звучали веселі пісні  за чашкою 
ароматного чаю та смаколиками. 

Валентина Лазарук 
 керівник проекту, голова правління 

 ЛМГВО „Спілка в’язнів – жертв нацизму”  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016994417023  

https://plus.google.com/u/0/s 
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*  *  * 
 

Магдалинівський осередок  ДОВ УСВЖН 
 

«Діяльність районного центру для спілкування людей різних 
вікових категорій з людьми, що пережили нацистську навалу в 

атмосфері взаєморозуміння і толерантності»  
 
      Листопад місяць  знаменується  для нашого осередку днями 
народження наших підопічних - рідних сестер  Лакеєвої Оляни 
Омелянівни,   1925 року народження,  та Лакеєвої Марії Омелянівни, 
1928 року народження.  Проживають в селі Почино-Софіївка  
Магдалинівського району. Різниця в віці три роки, але день 
народження вони святкують в один день - 18 листопада. Народжені в  
багатодітній сім’ї  - їх у батьків було одинадцятеро. Заміж повиходили 
за рідних братів. Виростили дітей, радіють онукам, правнукам і 
праправнукам. Старша, Оляна Омелянівна,  в 1942 році була вивезена 
на примусову працю до Австрії. Молодша, Марія Омелянівна,   
дванадцятирічним  дівчиськом  носила  їсти партизанам , хоча за це 
могли б стратити всю сім’ю –  село було окуповане німецькими 
військами. Історії життя  цих жінок –  це   історична правда життєвих 
шляхів   Української Жінки. Їх життєві історії увійшли   до тематичного 
альбому «Магдалинівщина і магдалинівці  під час окупації 1941-1943 
років. Примусова праця»,  випущеного нашим осередком.  
 

 
     
     Є ще один фактор довголіття сестер - це унікальне почуття гумору: 
неймовірна кількість куплетів, частівок, анекдотів,  і все це - з життя 
односельчан.  І якщо в якісь моменти стає тяжко на душі, ми з друзями 
їдемо відвідувати наших  «дівчат», і через півгодини спілкування всі  
«величезні проблеми» просто  розчиняються  в повітрі, наповненому  



сміхом. Є ідея  окремим виданням записати Почино-Софіївський 
фольклор – він неповторний. 
      З  90 річним ювілеєм  і 93-ми роковинами вітали ми наших 
підопічних!  
      Побажання  мирного неба,  здоров’я, чистої води і ніякої біди, 
тепла та сонечка   від наших іменинниць  ми передаємо  для всіх 
наших колег і учасників проектів! 
     Хай Небеса дарують нам  наснаги! 
     Захід відбувся за підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність  та 
майбутнє» (EVZ). 
 

Тетяна Коваленко, керівник проекту  
  067 630 96 70.  

verbena1956@i.ua  
 

*  *  * 
 

 

ГО "Центр громадських досліджень "ПроІнфо" 
 

Проект "Охоплення турботою та соціальною підтримкою 
людей, що постраждали від націонал-соціалізму і які 

проживають на території Кам‘янка-Бузького району Львівської 
області, допомога у вирішенні їхніх юридичних, побутових та 

практичних проблем"  
Об'єднатися заради спільної мети 

 
22 листопада 2018 року в смт. Добротвір відбувся захід в рамках 

проекту «Охоплення турботою та соціальною підтримкою людей, що 
постраждали від націонал-соціалізму і які проживають на території 
Кам‘янка-Бузького району Львівської області, допомога у вирішенні 
їхніх юридичних, побутових та практичних проблем», що виконується в 
межах Програми «Місце зустрічі – Діалог». 

 
Подія була присвячена детальному пошуку представників 

основної та додаткової цільових груп з числа жертв нацистських 
переслідувань.  
 

Учасниками заходу були працівники проекту, представники 
Добротвірської селищної ради та відомий краєзнавець Андрій Рурка. 
Дана людина є вчителем історії, а також позаштатним кореспондентом 
відомого журналу «Локальна історія». Метою діяльності цього видання 
є дослідження минулого окремих місцевостей, міст та сіл Галичини.  

В ході засідання ГО "Центр громадських досліджень "ПроІнфо" 
були представлені свої напрацювання в рамках проекту, а, в свою 
чергу,  Андрій Рурка надав нам інформацію щодо жертв нацизму, які, 
по його даним,  проживають на території Кам'янка-Бузького району 
Львівської області. 
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Представниками нашої організації було запропоновано Андрію 

Рурці провести додаткове спільне дослідження та збір свідчень людей, 
які були очевидцями жахливих подій нацистської окупації,  з 
можливістю публікації результатів у журналі «Локальна історія». 

 
Координатор проекту Наконечний В.Р. 

cpr.proinfo@gmail.com   
 

*  *  * 
 

Місто Кам'янське 
  

Проект «Підвіщення рівня обізнаності щодо прав та 
можливості людей, які постраждали від нацизму, створення 

спріятливих умів для обопільно-корісного спілкування 
молоді та літніх людей» 

Пам'ять залишається живим  
 
      Презентація нового проекту Німецького фонду «Пам'ять, 
відповідальність і майбутнє» в рамках програми «Місце зустрічі - 
Діалог» для кам'янчан, які постраждали від націонал-соціалізму,  
відкрилася виставою «Архіву пам'яті», створеного волонтерами 
проекту «Пам'ятаємо минуле -  перемагаємо сьогодні». 
   В цей день в читальному залі Центральної міської бібліотеки 
зібралися люди різного віку і різних професій - члени міського 
відділення Української Спілки в’язнів - жертв нацизму, учні шкіл та 
коледжів, журналісти, краєзнавці. 
      Всіх їх об'єднує прагнення зберегти пам'ять про трагічні події 
минулого і не дати йому повторитися. Зал завмер з перших кадрів 
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показу «Архіву пам'яті» - набату скорботи і торжества людської 
гідності. І ця тиша, наповнена співчуттям, болем, але і гордістю за тих, 
хто з гідністю вистояв, висока оцінка його творцям, як і усвідомлення 
того, ЩО ЦІ безцінні сповіді залишаться нащадкам - ПАМ'ЯТТЮ - 
попередженням.    
  

   
 

 
 
     Саме так оцінила відео-роботу голова Дніпропетровського 
відділення Української спілки в'язнів - жертв нацизму Кочержіна 
Людмила Веніамінівна. 



                             Раїса Адашинська, журналіст 
 керівник проекту Вікторія Петерімова  

067294-95-21  victoriya.peterimova@gmail.com 
 

*  *  * 
 

Київське відділення  Української спілки 
 в'язнів - жертв нацизму. 

 

Проект ,,Активізація, підтримка та стимул 
життєдіяльності колишніх в'язнів-жертв нацизму". 

 
 

      02 листопада відбулася зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни 
та колишніх в'язнів-жертв нацизму з молоддю   ліцею ,,Еко"  на честь 
святкування річниці звільнення міста Києва від німецько-фашистських 
загарбників по проекту ,,Активізація, підтримка та стимул 
життєдіяльності колишніх в'язнів-жертв нацизму". 
 

 
 
      Ветерани та колишні в'язні вели діалог з молоддю ліцею, 
розповідаючи їм про тяжкі часи життєвого шляху, понівеченого  війною.  
Молодь,  затамувавши подих, вслухалася в розповідь кожного 
виступаючого, привітали їх  квітами та у відповідь   ветеранам дали 
концерт художньої самодіяльності.  
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Керівник проекту Любов Суняєва 
 
 

*  *  * 
 

Благодійний фонд «Хесед Реім» м. Миколаїв 
 

Проект «Вікно у світ». 
 

 У Благодійному фонді «Хесед Реим» м. Миколаєва в листопаді 
2018 року стартував проект «Місто зустрічі: Діалог». Чотири напрямки 
проекту об'єднані загальною ідеєю, що була реалізована в назві «Вікно 



в світ». Проект спрямований на подолання самотності і вимушеної 
ізоляції малорухомих   людей похилого віку. 

 
Круг заходів програми досить широкий. Один з напрямків - 

організація зустрічі з музичним супроводженням у колі сверстників. 
Музика зближує, народжує емоції, робить спілкування більш відкритим 
та простим. 

 

 
  
Для людей, що переміщуються в межах своєї квартири, «вікном в 

світ» стануть довірчі домашні зустрічі та бесіди з молодими 
волонтерами та їхніми вчителями. Передача життєвого досвіду, 
розповідь про нелегку суть "дітей війни", перегляд  сімейних альбомів 
посилює безперервний зв'язок поколінь. На прощання кожен учасник 
проекту отримує чашку з логотипом проекту «Місце зустрічі: Діалог». 

 
Третім «вікном в світ» стало встановлення віртуальних зв'язків з 

тим, хто далеко. Це напрямок проекту допоможе побачити і 
поспілкуватися з дітьми, онуками, племінниками, іншими родичами та 
друзями. Техничне забезпечення забезпечує спеціаліст, який відвідує 
людей на дому в зручний для них час. 

В планах відвідування вистав та встановлення діалогу з творчими 
людьми. 

 



Уже перший місяць роботи програми показав, що грані програми 
"Місце зустрічі: Діалог" приносять велике задоволення, позитивні 
емоції та незмінну користь. Реализация проекта повинна стати «вікном 
у світ» для цільовой группи. 

 

Координатор проекту «Місто зустрічі: Діалог» 
м. Николаев, Ірина Корсунська  

ivkorsunska@gmail.com 
 

*  *  * 
 

Клуб інтерактивного спілкування та міжпоколінної 
діяльності "Клуб'ОК", м. Кривий Ріг 

 
       У місті  Кривій Ріг почав свою работу Клуб інтерактивного 
спілкування та міжпоколінной діяльності "Клуб'ОК" при участі дитячої 
групи "Тапуз" та "Денного  центру" БО БФ "Хесед Хана". 
      У невимушенній, уютній обстановці здійснюється знайомство і 
діалог поколінь через різні види діяльності, з метою зменшення 
соціальної ізоляції у людей похилого віку (представників цільової 
групи).  
 

 
 
     В рамках проведення "Общинного фестивалю єврейської культури" 
на заняттях "Ручна робота" учасники клубу створили ілюстрації до 
дитячих віршів Андрія Усачьова. З волонтерським проектом "Кривий 
ріг Волонтерська спільнота" "Намалюй казку" розпочали роботу над 
сюжетом казок "Йосиф і суботня риба" в техніці - аплікація 

mailto:ivkorsunska@gmail.com


пластиліном. В "Ретроїгротеці", граючи, розвивали  мислення і 
моторику. На "Бабусиній кухні" готували традиційні єврейські пончіки 
суфганіот у переддень свята Ханука і вітамінний фруктовий салат. 
 

   
 

 
 
     Обов'язковим елементом кожної зустрічі є фізкультхвилинка, на 
якій, змінюючи вид діяльності, учасники відпочивають, заряжаються 
енергією та гарним настроєм. 
 

Олена Гнатенко 
lena.gnatenko81@gmail.com    
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*  *  * 
 

Благодійна організація  
«Благодійний фонд Допомога та Справа» 

 

Проект   «Підтримка жертв націонал-соціалізму, що 
спрямований на пошук таких, хто не є виявленим  
та не отримує  потрібної допомоги і піклування» 

 
      0З листопада 2018 року в Луганській області, а саме у містах 
Лисичанську, Золоте, Гірське,  Новотошківка,  с Боброве  благодійною 
організацією «Благодійний фонд Допомога та Справа» розпочато 
реалізацію проекту  «Підтримка жертв націонал-соціалізму, що 
спрямований на пошук таких, хто не є виявленим та не отримує 
потрібної допомоги і піклування». 
       За невеликий час  керівником  проекту  за допомогою волонтерів, 
була проведена необхідна робота з пошуку та виявленню людей, 
постраждалих від  націонал-соціалізму. На превеликий жаль, таких 
людей з кожним днем  стає  все  менше і менше.  Їхній вік становить 
від 85 до 100 років.  
 
 

 
 
            Серед них є люди, яким важко пересуватися, хто потребує 
нашої допомоги. Наші волонтери намагаються дарувати їм хоч 
краплину тепла та радощі спілкування, які їм так необхідні!  Розповісти 
про свої труднощі, хвороби, сподівання, надії, навіть просто 
поговорити з небайдужою  людиною – іноді це все, що потрібно людині 
похилого віку.  Людина з  кожним роком стає дорослішою, коли ти 
молодий, це не так помітно.  Але з роками  змінюється наш фізичний 



стан, наше відчуття навколишнього світу, згодом людина  стає менш 
захищенною  як фізично,  так і ємоційно 

У подальшому нами  планується цілий ряд заходів, спрямованих 
на поліпшення  емоційного та фізичного стану таких людей.  

 

Ірина Болткова 
Керівник благодійної організації 

«Благодійний фонд Допомога та Справа» 
 

*  *  * 
М. Сколе Львівська область 

 

Турбота про літніх 
 

        ГО Імпульс стартувала з новим проектом, основна ідея якого – 
допомогти жертвам націонал-соціалізму та іншим людям літнього віку, 
що проживають на Сколівщині, подолати свою ізольованість, 
інтегруватись в життя місцевих громад, а відтак підвищити якість життя 
шляхом отримання доступних соціальних послуг за місцем 
проживання і створення простору і можливостей для міжпоколінного 
діалогу та обміну досвідом.  
 

         
 
       Проект буде впроваджений на Сколівщині за сприянням і 
фінансової підтримки  Всеукраїнської благодійної  організації  "Турбота 
про літніх в Україні"  в рамках програми  «Місто зустрічі: Діалог».  
       Наш проект про літніх людей: 
- які пережили чимало болю і втрат і при цьому зберегти гідність, віру, 
любов, яку вони пронесли через все своє життя; 
- які готові передати у спадок все найцінніше, що накопичили. 
      Проект спрямований також на молодь і близьке оточення літніх 

https://www.facebook.com/impuls.ngo/?__xts__%5B0%5D=68.ARAp6UwSMZ_JX9ycLmiXw8k3JQ09wTP57QozYr2U1xGPTBelzHwiHhkDzQ-MGI1f0bxS_savVgNyKTjUk4spDp17xGIUFdbt1AdbJfqiNWP_eVzsiKJHxo_xRlLzw34qiBY4Ik3ohP_Didb_ZgmuGpTeKuBwa1W7i1JbZRR3AjNLIuD7FF7SntVycubpJnPXVsicdpY3cPbtnzC7x-W4xeBmYZvixw2lBsvy0iKrxF_VfqGXLAFkMe-kbPZ0eM-8grCiQOjhh3ZKulyqey7IrCFAKrW9f16tC57hvpdq_neoGNoEld7oK1Y3On7Yfoetdm4&__xts__%5B1%5D=68.ARBTWktLeMjLHq98olvdZRs98ff-0ibCFmXZDu-gHM1LEqVy-USDmw31Zbij73ylTXKqyt8DfPagqkQj6g2r2H8SGAsEFA1uWxsQetz4XGqy_DHTsMiDPNRDJEWqYtGzB9duM10ulqf5RvLgh01noQAcaWYSnPvcFa1OPrz1Ra3megNTE-NQYpVJKCcjDcMpjGDzmkVwnTs4yiD8_Nx3X5-vXfxtbdw8-hXzVvXN-tO2wZA0MdsWn49j7ReM2LtqDYzqWZIe8TgDPGLP_LvP-XQRGkXyZFk2X7kZGCtRSSYg5kQJ35iIqcWoSdpPV_GRvFOAQrfSiyLg61EiSF4gPq4&__tn__=K-R&eid=ARBAPyv1aAeKdJgxSpP3o4rSBPSYw5ZMQMuNsvhFH_A4bJr52CXGj3NI9eA7gMfAtHH0SLmk5A09iob0&fref=mentions
https://www.facebook.com/tlu.org.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARAp6UwSMZ_JX9ycLmiXw8k3JQ09wTP57QozYr2U1xGPTBelzHwiHhkDzQ-MGI1f0bxS_savVgNyKTjUk4spDp17xGIUFdbt1AdbJfqiNWP_eVzsiKJHxo_xRlLzw34qiBY4Ik3ohP_Didb_ZgmuGpTeKuBwa1W7i1JbZRR3AjNLIuD7FF7SntVycubpJnPXVsicdpY3cPbtnzC7x-W4xeBmYZvixw2lBsvy0iKrxF_VfqGXLAFkMe-kbPZ0eM-8grCiQOjhh3ZKulyqey7IrCFAKrW9f16tC57hvpdq_neoGNoEld7oK1Y3On7Yfoetdm4&__xts__%5B1%5D=68.ARBTWktLeMjLHq98olvdZRs98ff-0ibCFmXZDu-gHM1LEqVy-USDmw31Zbij73ylTXKqyt8DfPagqkQj6g2r2H8SGAsEFA1uWxsQetz4XGqy_DHTsMiDPNRDJEWqYtGzB9duM10ulqf5RvLgh01noQAcaWYSnPvcFa1OPrz1Ra3megNTE-NQYpVJKCcjDcMpjGDzmkVwnTs4yiD8_Nx3X5-vXfxtbdw8-hXzVvXN-tO2wZA0MdsWn49j7ReM2LtqDYzqWZIe8TgDPGLP_LvP-XQRGkXyZFk2X7kZGCtRSSYg5kQJ35iIqcWoSdpPV_GRvFOAQrfSiyLg61EiSF4gPq4&__tn__=K-R&eid=ARCJs8wlyhEzVqn1Qyo5_9zYEYEGMELe8TuFWg-RVEl-De0n39X6YEg_nNB_SRJU6qNWynbTqmI5tNHN&fref=mentions
https://www.facebook.com/tlu.org.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARAp6UwSMZ_JX9ycLmiXw8k3JQ09wTP57QozYr2U1xGPTBelzHwiHhkDzQ-MGI1f0bxS_savVgNyKTjUk4spDp17xGIUFdbt1AdbJfqiNWP_eVzsiKJHxo_xRlLzw34qiBY4Ik3ohP_Didb_ZgmuGpTeKuBwa1W7i1JbZRR3AjNLIuD7FF7SntVycubpJnPXVsicdpY3cPbtnzC7x-W4xeBmYZvixw2lBsvy0iKrxF_VfqGXLAFkMe-kbPZ0eM-8grCiQOjhh3ZKulyqey7IrCFAKrW9f16tC57hvpdq_neoGNoEld7oK1Y3On7Yfoetdm4&__xts__%5B1%5D=68.ARBTWktLeMjLHq98olvdZRs98ff-0ibCFmXZDu-gHM1LEqVy-USDmw31Zbij73ylTXKqyt8DfPagqkQj6g2r2H8SGAsEFA1uWxsQetz4XGqy_DHTsMiDPNRDJEWqYtGzB9duM10ulqf5RvLgh01noQAcaWYSnPvcFa1OPrz1Ra3megNTE-NQYpVJKCcjDcMpjGDzmkVwnTs4yiD8_Nx3X5-vXfxtbdw8-hXzVvXN-tO2wZA0MdsWn49j7ReM2LtqDYzqWZIe8TgDPGLP_LvP-XQRGkXyZFk2X7kZGCtRSSYg5kQJ35iIqcWoSdpPV_GRvFOAQrfSiyLg61EiSF4gPq4&__tn__=K-R&eid=ARCJs8wlyhEzVqn1Qyo5_9zYEYEGMELe8TuFWg-RVEl-De0n39X6YEg_nNB_SRJU6qNWynbTqmI5tNHN&fref=mentions
https://www.facebook.com/MVDialog/?__xts__%5B0%5D=68.ARAp6UwSMZ_JX9ycLmiXw8k3JQ09wTP57QozYr2U1xGPTBelzHwiHhkDzQ-MGI1f0bxS_savVgNyKTjUk4spDp17xGIUFdbt1AdbJfqiNWP_eVzsiKJHxo_xRlLzw34qiBY4Ik3ohP_Didb_ZgmuGpTeKuBwa1W7i1JbZRR3AjNLIuD7FF7SntVycubpJnPXVsicdpY3cPbtnzC7x-W4xeBmYZvixw2lBsvy0iKrxF_VfqGXLAFkMe-kbPZ0eM-8grCiQOjhh3ZKulyqey7IrCFAKrW9f16tC57hvpdq_neoGNoEld7oK1Y3On7Yfoetdm4&__xts__%5B1%5D=68.ARBTWktLeMjLHq98olvdZRs98ff-0ibCFmXZDu-gHM1LEqVy-USDmw31Zbij73ylTXKqyt8DfPagqkQj6g2r2H8SGAsEFA1uWxsQetz4XGqy_DHTsMiDPNRDJEWqYtGzB9duM10ulqf5RvLgh01noQAcaWYSnPvcFa1OPrz1Ra3megNTE-NQYpVJKCcjDcMpjGDzmkVwnTs4yiD8_Nx3X5-vXfxtbdw8-hXzVvXN-tO2wZA0MdsWn49j7ReM2LtqDYzqWZIe8TgDPGLP_LvP-XQRGkXyZFk2X7kZGCtRSSYg5kQJ35iIqcWoSdpPV_GRvFOAQrfSiyLg61EiSF4gPq4&__tn__=K-R&eid=ARAqOQjxZzYRB9pNKGxBvc3bkqevzoOMKOmD8Ajy91-RG_8jUc2N-BZ55ajwCDy3k-i2Qt7sqIvKRR0G&fref=mentions


людей, які готові переймати життєвий досвід і включитись у 
волонтерську діяльність задля допомоги у вирішенні їх соціальних, 
юридичних, психологічних проблем. 
 

 
 
      В листопаді місяці команда проекту провела робочі зустрічі з 
місцевою владою і партнерськими організаціями: Сколівським 
територіальним центром і Бюро правової допомоги, на яких 
намітились основні напрямки співпраці і взаємодії. Радує той факт, 
що Сколівська райдержадміністрація Львівської області висловила 
всебічну підтримку цьому важливому соціальному проекту.  
 

 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-433609733640860/?__xts__%5B0%5D=68.ARAp6UwSMZ_JX9ycLmiXw8k3JQ09wTP57QozYr2U1xGPTBelzHwiHhkDzQ-MGI1f0bxS_savVgNyKTjUk4spDp17xGIUFdbt1AdbJfqiNWP_eVzsiKJHxo_xRlLzw34qiBY4Ik3ohP_Didb_ZgmuGpTeKuBwa1W7i1JbZRR3AjNLIuD7FF7SntVycubpJnPXVsicdpY3cPbtnzC7x-W4xeBmYZvixw2lBsvy0iKrxF_VfqGXLAFkMe-kbPZ0eM-8grCiQOjhh3ZKulyqey7IrCFAKrW9f16tC57hvpdq_neoGNoEld7oK1Y3On7Yfoetdm4&__xts__%5B1%5D=68.ARBTWktLeMjLHq98olvdZRs98ff-0ibCFmXZDu-gHM1LEqVy-USDmw31Zbij73ylTXKqyt8DfPagqkQj6g2r2H8SGAsEFA1uWxsQetz4XGqy_DHTsMiDPNRDJEWqYtGzB9duM10ulqf5RvLgh01noQAcaWYSnPvcFa1OPrz1Ra3megNTE-NQYpVJKCcjDcMpjGDzmkVwnTs4yiD8_Nx3X5-vXfxtbdw8-hXzVvXN-tO2wZA0MdsWn49j7ReM2LtqDYzqWZIe8TgDPGLP_LvP-XQRGkXyZFk2X7kZGCtRSSYg5kQJ35iIqcWoSdpPV_GRvFOAQrfSiyLg61EiSF4gPq4&__tn__=K-R&eid=ARCMiowasaSGr-sY58mIPfHJdechl7Fx6CTmCK0CEMr_sXnI6lpTKT93GPZ0UoHjDAWX221equUk-XpM&fref=mentions


 
       Приємно усвідомлювати, що в рамках проекту люди, які 
заслуговують на гідну старість, отримають  хоч невелику  її частинку. 
Бо ж турбота про благополуччя літніх людей, задоволення їхніх 
потреб, оточення увагою і турботою – обов’язок кожного з нас. 
 

 
 

Мирослава Багрінець 
ГО Імпульс                                                                                                             

impuls_bagrinets@ukr.net   
 

  *  *  * 
 

ХОБФ "Соціальна служба допомоги", м. Харків 
 

Проект «Укріплення соціальних зав’язків людей, які постраждали від нацизму, 

шляхом проведення зустрічей з молоддю, як для мобільних, так і для немобільних 

літніх людей». 

Зустріч друзів 

Друзі – це, напевне, найцінніше, що є в житті людини. Але не всі 
мають справжніх друзів. 

У рамках програми «Місце зустрічі – діалог», учасником якої є 
ХОБФ «Соціальна служба допомоги» на базі клубу «Друга молодість» 
зустрілися колишній в’язень концтаборів Терезин та Освенцим, 
антифашистський діяч, Почесний громадянин міста Харкова Ігор 
Федорович Малицький з вихованцями дитячого містечка «Отрадне» та 
представниками дитячого парламенту центру для дітей і сім’ї 
«Отрадне». 

 

mailto:impuls_bagrinets@ukr.net
mailto:impuls_bagrinets@ukr.net


Ігор Федорович розповів про історію написання своєї книги 
«Пам'ять нескорених. Тернистий шлях», яка є автобіографічною. 

 

 
 
Сила духу, стійкість, бажання жити – ось головні риси характеру 

автора книги. Вражаюча стійкість і героїзм І.Ф. Малицького – яскравий 
приклад подвигу в ім’я Життя. 

Декілька екземплярів книги автор подарував присутнім на зустрічі 
представникам молодого покоління. Молодь зможе зрозуміти, який 
важкий шлях до перемоги пройшло старше покоління. 

Понад п’ять років Ігор Федорович ділиться своїми спогадами з 
молоддю у рамках нашого проекту. Співпереживання можливе тільки 
по-справжньому близьким духом людям. Такі зустрічі, перевірені 
часом, мабуть, і є справжньою дружбою. 
 

Керівник проекту – Романова Л.В. 

 
 

 

 

 

Організатор програми: 
Всеукраїнська благодійна організація 

 «Турбота про літних  в Україні» 
Адреса:  вул. Бажова, 2, 23,  

  м. Київ,  02100, 
Веб-сайт: www/tlu.org.ua   

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Видання зді йснюється в рамках 
програми “Місце зустрічі – Діалог» 
за фінансування Фонду «Пам'ять, 

відповідальність та майбутнє» 
(Німмечина) 

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

 
 

 
 

 

Виконавець випуску: 
Єврейський благодійно-общинний 

Центр  «Хесед Шмуель» 
Адреса:  вул. Богородицька, 124,  

 М. Херсон, 73025 
shmuel.kherson@gmail.com 

Проект «Тепло опаленим серцям» 
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