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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності протягом 2013–2 014 років
1. Повна назва організації:
Благодійний фонд «Пам’яті жертв нацизму»
2. Скорочена назва організації:
БФ «Пам’яті жертв нацизму».
3. Дані про реєстрацію організації:
Свідоцтво о державній реєстрації АО1 № 320843 от 03.03.2011 Код ЄДРПОУ
37550695.
4. Адреса, контакти:
Україна, 65007 м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 111;
тел.-факс: (+38) (048)722-60-97;
e-mail: memoryofgenerations@i.ua;
сайт: http://www.memoryofgenerations.org/
5. Мета та напрями діяльності:
Благодійництво, сприяння розвитку культури, духовності, моральності,
патріотизму.
Сприяння практичному втіленню та реалізації загальнодержавних,
регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на протидію
нацизму, фашизму, екстремізму та іншим проявам расової дискримінації; збереження
знань про Голокост, збір свідчень очевидців і історичних матеріалів, а також
публікація статей, збірників, книжок інших друкованих видань про цю епоху;
сприяння виявленню місць масового знищення євреїв в період Другої Світової війни,
охорона і збереження історико-культурної спадщини, догляд місць поховання;
підтримка наукової діяльності.
6. Досвід роботи організації в дорадчих органах (у тому числі, громадських).
Участь у Громадській раді при Одеській державній обласній адміністрації з 2011
року по теперішній час.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом 2013–2014 років:
1. Конкурс дитячого малюнку «Моя сім’я у роки Великої Вітчизняної війни».
Мета: підвищення інтересу школярів різного віку до історії своєї родини крізь
призму Великої Вітчизняної війни, збереження пам'яті про її героїчні події,
формування шанобливого ставлення до ветеранів, а також у зв'язку з відзначенням
міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.
Партнери: Ізраїльський культурний центр в Одесі при Посольстві Держави
Ізраїль в Україні, Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» Приморського
району Одеси.
Учасники: учні шкіл Приморського району Одеси.
Переможці у трьох номінаціях були нагороджені цінними подарунками та
дипломами учасників. На базі малюнків створено постійно діюча виставка в музеї
Голокосту.
2. Проект: «Експедиції по місцях масових поховань жертв Голокосту».
Мета:
— меморіалізація місць масових поховань жертв Голокосту на території
Одеської та Миколаївської областей;
— виявлення невідомих поховань та пам’ятних місць з наступним ініціюванням
перед Органами охорони культурної спадщини питання щодо постановки таких
об’єктів на державний облік;
— організація та проведення тематичних подорожей та екскурсій по місцях
поховань жертв Великої Вітчизняної війни.
Партнери: Одеська регіональна асоціація євреїв колишніх в’язнів гетто та
нацистських концтаборів.
Учасники: наукові робітники музею Голокосту, молодіжний клуб єврейського
культурного центру «Бейт гранд».
Кінцевий результат: видання історико-інформаційниого довідника «Географія
Катастрофи». Зібраний фотоматеріал був переданий на зберігання до Державного
архіву Одеської області.
3. Фінансування робіт з виготовлення та встановлення пам'ятника та
меморіальної дошки жертвам Голокосту в с. Гвоздавка друге Любашівського району
Одеській області.
Організація поїздки і участь у відкритому уроці «Чужого горя не буває» в НВК
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. — Гімназія» смт. Любашівка. Учням гімназії, які
брали активну участь в написанні творчих робіт в проекті «Уроки Голокосту — уроки
толерантності», були вручені грамоти та цінні подарунки.
4. Надання допомоги Одеської регіональної асоціації євреїв — колишніх в'язнів
гетто і нацистських концтаборів в проведенні акції «Діти Голокосту — дітям війни на
Донбасі».
Мета: допомога дітям-сиротам з Донецької та Луганської областей в придбанні
зимового одягу.

Учасники: Одеська регіональна асоціація євреїв — колишніх в'язнів гетто і
нацистських концтаборів, музей Голокосту.
Кінцевий результат: поїздка в Котовську школу-інтернат і передача речей і
продуктів для 88 дітей.
5. Відкриття центру первинної правової допомоги для багатодітний сімей,
учасників бойових дій та біженців.
Фото-звіти про всі заходи викладені на сайті фонду: http://www.memoryofgenerations.org/
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