
 
 

                            
 

 
Прес-реліз 

Відкриття виставки «…Немов ковток свіжого повітря» 
 

м. Харків,  26 серпня  2014 року 
площа Свободи 4,                                                                       14.00 
ХНУ імені В.Н. Каразіна  

 
26 серпня  2014 року о 14:00 у приміщенні виставкового залу Центральної 

наукової бібліотеки Харківського національного  університету імені В.Н. 
Каразіна, за адресою: м. Харків,  площа Свободи 4, відбудеться відкриття 
виставки «…Немов ковток свіжого повітря».  

На виставці будуть представлені портрети колишніх жертв нацизму з 
Білорусі, Росії та України, які розповідають про свої долі, а також про те, як 
змінила їхнє життя  програма «МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ: ДІАЛОГ», яку з 2009 року 
фінансує в Україні Німецький фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». У 
рамках цієї програми було підтримано понад 200 проектів на благо колишніх 
жертв націонал-соціалізму в Росії, Україні та Білорусі. Організаційним 
партнером Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» у реалізації програми 
«Місце зустрічі: діалог» є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про 
літніх в Україні». 

Головна мета програми полягає в тому, щоб на знак визнання страждань 
осіб, переслідуваних нацистським режимом, віддати належне їхнім долям, 
підтримати і зробити внесок у поліпшення життєвих умов цих людей у країнах 
реалізації проектів. 

   Проект «Укріплення соціальних зв’язків для людей, які постраждали від 
нацизму, шляхом проведення зустрічей з молоддю, як для мобільних, так і для 
немобільних літніх людей у м. Харкові»,  реалізується Харківським обласним 
благодійним фондом «Соціальна служба допомоги» за підтримки німецького 
Фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» та Всеукраїнської благодійної 
недержавної організації «Турбота про літніх в Україні». Основна мета проекту – 
адаптація та ресоціалізація людей похилого віку в сучасному соціумі.  

На відкриття виставки запрошені представники міської та обласної  
адміністрації, Почесний консул Німеччини, представники громадських 
організацій, представники вищих учбових закладів міста Харкова , представники 
ЗМІ.  
 
Контактні особи:  
Баглаєнко Ірина (Благодійний фонд «Соціальна служба допомоги») 
тел.: 067-570-33-71, 095-584-92-32. 
Малиновська Віра Миколаївна (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна) 
тел.: (057) 707-52-24 



26 августа  2014 года в 14:00 в Центральной научной библиотеке  Харьковского 
национального  университета имени В.Н. Каразина, по адресу: г.Харьков,  площадь 
Свободы 4, состоится открытие выставки «…Как глоток свежего воздуха». 

На выставке будут представлены портреты  жертв нацизма из Беларуси, России и 
Украины, которые рассказывают о своих судьбах, а также о том, как изменила их жизнь  
программа «МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ»,  которую с 2009 года финансирует  Немецкий 
фонд «Память, ответственность и будущее». В рамках этой программы было поддержано 
свыше 200 проектов на благо бывших жертв национал-социализма. Организационным 
партнером Фонда «Память, ответственность и будущее» в реализации программы 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ» является Всеукраинская благотворительная организация 
«Забота о пожилых в Украине». 

Проект «Укрепление социальных связей для людей, которые пострадали от 
нацизма, путем проведения встреч с молодежью, как для мобильных, так и для 
немобильных пожилых людей в г. Харькове»,  реализуется Харьковским областным 
благотворительным фондом «Социальная служба помощи» при поддержке немецкого 
Фонда «Память, ответственность и будущее» и Всеукраинской благотворительной 
негосударственной организацией «Забота о пожилых в Украине». Основная цель проекта 
– адаптация и ресоциализация людей преклонных лет в современном социуме. 

На открытие выставки приглашены представители городской и областной  
администрации, Почетный консул Германии, представители общественных организаций, 
представители высших учебных заведений города Харькова, представители СМИ. 
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