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ЧОТИРИ КЕЛИХИ ВИНА, СВЯТКОВА КІАРА - ЦЕ ПЕСАХ У НАШІЙ ГРОМАДІ!

д о б р о ч и н н і с т ь к о н к у р с

Традиційні седери проходять у Общинному 
Центрі «Тхія». Запросити одразу всіх на свято 
неможливо, але впродовж восьми святкових днів 
Центр відвідає велика частина єврейської громади. 
Окремий седер влаштували і для найменших 
клієнтів Фонду. Центр соціальної допомоги та 
програма «Харчування» забезпечили усіх гостей 
традиційними стравами, тож стіл на Песах 
повністю відповідав традиціям свята.

Приготування лишилися позаду 
і тепер єврейська громада 
насолоджується святкування 
одного з найбільших 
юдейських свят, яке 
завжди асоціюється 
з весною, звільненням 
та радістю подолання 
перешкод. Песах припав 
на нелегкі часи, тому загальна 
атмосфера стала в пригоді кожному 
з нас. Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт» доклав усіх зусиль, щоб у 
єврейських родинах на столах була маца, 
щоб разом зустрічалися члени громади та 
відзначали позбавлення рабства наших 
предків.

На перший седер 14 квітня завітали 
багато журналістів 

місцевих теле-
каналів та газет. 
Інтерес до 
юдейських свят у 

суспільстві значно 
зріс, що свідчить про 

сприятливе становище 
національних меншин 

краю. Варто зауважити, що 
перед  Песахом, співробітники 

Фонду Ольга Нікітніна та Дмитро 
Корніцький були запрошені на запис 

передачі «Ранок на Поділлі» та радіопередачі про 
життя області, задля висвітлення особливостей 
юдейського свята широким масам. Репортажі 
та відео сюжети ви зможете переглянути за 
посиланнями нижче.

Для усіх гостей працювали співробітники 
Общинного Центру, які урізноманітнювали 
програму після седеру різними цікавинками та 
пізнавальними історичними фактами.  Опісля двох 
перших днів свята на седер запросили вихованців 
Центру розвитку дитини й «Школи мадріхів». У 
своїй молодіжній компанії вони згадали історію 

Песаху та з цікавістю розглядали сповнену страв 
кіару, яка зберігається  в Музеї єврейського побуту 
й перестає бути експонатом лише на Песах.

Попереду ще п’ять днів, за які Общинний 
Центр відвідає ще велика кількість гостей. Усім 
їм тут радо бажатимуть «Хаг Песах Самеах!» та 
пригощатимуть мацою. Адже для багатьох із них 
Общинний Центр став мало не іншою домівкою, 
куди завжди хочеться приходити.

Деілька мобільних груп волонтерів розробили 
маршрут містом Хмельницьким, аби завітати до 
більшої кількості людей, та спеціальну програму, 
здатну підтримати морально прикутих до ліжка 
клієнтів Фонду. Напередодні свята, поки громада 
ще не збиралася у ОЦ «Тхія» для зустрічі свята, 
волонтери втілили свій задум в життя. Разом 
зі співробітниками ХБФ «Хесед Бешт» вони 
відвідали лежачих клієнтів у їх помешканнях, 
розділяючи з ними радість свята.

Програма візитів була адаптована для 
піднесення духу людей. Гарні костюми 
волонтерів наче переносили людей на кілька 
хвилин у ті прадавні часи, коли євреї виходили 
з гнітючого рабства в пошуках кращої долі під 
проводом Всевишнього. Нагадаємо, що подібна 
волонтерська акція відбувалася й перед Пурімом, 
коли волонтери відвідували клієнтів у образах 
веселих Клоунів.

Песах – одне з найважливіших єврейських 
свят. Для проведення традиційного седеру 
збираються родини, зустрічаються разом 
члени громади. Але якщо спіткала скрута 
й людина несилах пересуватися сама? 
Невже її чекає самотність? Аж ніяк, 
тим паче у нашій громаді. Співробітники 
Хмельницького благодійного фонду «Хесед 
Бешт» організували напередодні Песаху 
візити до людей, які не можуть відвідати 
седер самостійно.

Візити до лежачих клієнтів
Основные направления работы проекта 

«Фокус доброты»

Приглашаем принять участие в конкурсе, которій 
будет проходить в период с 1 мая по 18 августа 2014 г.

• На конкурсной основе псреди всех желающих 
роводится сбор, классификация, и архивация 
фото и видео работ, темой которых является 
благотворительность и социальные проблемы.

• Создание и распространение разнообразной 
рекламной продукции (рекламные буклеты, 
самоклеющиеся информационные стики, реклама 
проекта на ТВ), для того, чтобы привлечь 
максимальное количество участников проекта.

• Трансляция социальных рекламных роликов, 
изготовленных участниками проекта на местном 
телевидении с целью донесения обществу 
важности проблем, раскрытых в рекламе.

• Регулярное проведение фото выставок с 
участием фото работ участников проекта с 
целью популяризации фото как искусства а так 
же акцентирования внимания гостей проекта 
на социальных проблемах раскрытых в данных 
фотографиях.

• Регулярная демонстрация видео работ всем 
желающим в помещении  ХБФ «Хесед Бешт» 
(г. Хмельницкий ул. Каменецкая 58/1) и их 
последующее обсуждение.

 
Ждём Ваши работы по в ОЦ “Тхия“ или ссылки на 
работы по ел. почте: hesedbesht@ukr.net
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“СКАЗАНИЕ О ТРЕХ КИТАХ”
точка опоры
Согласно древнему 

к о с м о г о н и ч е с к о м у 
сказанию три кита из 
нашего эпиграфа и есть 
основа снов, подножие 
всего мира. Современное 
общество основой своей 
тоже имеет «трёх китов». 
И у каждого из них есть 
уже собственное имя. Кит 
первый именуется - Власть, 

второй - Бизнес, а кит третий - скромно и просто - Третий 
сектор. Если с двумя первыми великанами всё понятно, 
то третьего учёные мужи называют и негосударственным, 
и неправительственным, а ещё независимым, 
некоммерческим и неприбыльным. Также пишут, что сей 
оригинал добровольно, без всякого принуждения проявляет 
активность, являясь филантропом и благотворителем. Вот 
такой симпатяга!

И хоть рассказ этот начался в несколько шутливой 
форме, цель его вполне серьёзная: рассказать о «китах-
рыбах меньших». И один из них - Благотворительный фонд 
«Хесед Бешт». Итак, по порядку.

Хороший человек - это не проФессия?
Для успешной работы любой организации нужны 

и деньги, и люди. И не просто люди, а коллектив 
профессионалов - единомышленников. Именно так, в 
точном значении этого термина. Вот почему ещё в период 
становления организации на самом видном месте появилась 
групповая фотография коллектива с надписью «Кадры 
решают всё!». И это был не просто лозунг - это была 
парадигма. И опять хочу акцентировать внимание читателей 
на точном значении этого слова - пример, модель, образец. 
Именно по такому высокому стандарту формировался 
коллектив, благодаря которому были достигнуты все успехи 
Фонда.

Легко ли работать в такой сфере, как третий сектор? 
Скажу прямо - нет. Реалии сегодняшнего дня ставят всё 
новые и новые сложные задачи. Чтобы решить их, нужно 
быть экономистом и психологом, маркетологом и педагогом, 
одинаково хорошо уметь работать и с людьми, и с бумагами, 
быть чутким и внимательным, коммуникабельным и 
добросовестным. От артистичности до скрупулёзности - вот 
тот широкий диапазон профессиональных качеств, которым 
должен обладать современный специалист, работающий 
в такой организации, как наша. Но и этого недостаточно. 
Чтобы быть социальным работником, нужно любить 
людей, уметь сопереживать, быть честным и преданным, 
неравнодушным и целеустремлённым. А это ли не качества 
хорошего человека? Потому уверенно могу сказать: 
хороший социальный работник - это хороший человек и 
хороший специалист.

И учимся, постоянно учимся: остановка здесь 
равносильна деградации и сползанию вниз. Наш девиз: 
Только вперёд! Только так вот уже пятнадцать лет мы 
эффективно работаем на благо общества.

И чтобы эта фраза не показалась затёртым шаблоном, 
попробуем коротко ответить на вопрос: «Чем занимается 
благотворительный фонд?». Ведь он не сеет и не жнёт, 
не производит и не продаёт, не стремится во власть и 
не содержится на бюджетные деньги. Что же всё-таки 
делает благотворительный фонд?». Коротко можно сказать 
так: «Улучшает качество жизни!» И в этом его главное 
предназначение.

Если потребуется, третий сектор встанет на защиту прав 
своих клиентов; в трудную минуту поддержит и словом, и 
делом; даст бой одиночеству, раскроет таланты и поможет 
их реализовать. Ведь очень важно человеку любого возраста 
знать, что он не одинок, что о нём думают, помнят и 
проявляют заботу, что есть защита и опора, - своеобразный 
«зонтик» в непогоду и друг, с которым можно разделить 
свет радости.

кому это нужно?
Вопрос не праздный, и считаю вполне своевременный. 

В первую очередь, наличие третьего сектора является 
неотъемлемой частью развитого гражданского общества. 
Ведь без такого общества ни одно государство не может 
быть названо демократическим.

Тема гражданского общества сейчас весьма актуальна, 
хотя говорят и спорят о нём уже не одну тысячу лет. Впервые 
этот термин появился ещё в античную эпоху в трудах 
Аристотеля, который называл гражданским обществом 
сообщества свободных и равных граждан, связанных между 
собой определенной формой политического устройства.

В последние годы написана масса статей, учебников, 
диссертаций, исследований, и тем ни менее до сих пор 

нет строго определённого обозначения этого понятия. Для 
примера приведу первые два из множества, «выловленных» 
в Интернете:

- Гражданское общество - это сфера самопроявления 
свободных граждан и добровольно сформировавшихся 
ассоциаций и организаций, независимая от прямого 
вмешательства и произвольной регламентации со стороны

государственной власти.
- Гражданское общество - это союз людей, проживающих 

на определенной территории, объединенных системой 
общественных отношений,

которые служат реализации их общих и частных 
интересов, охраняемых и

защищаемых государством.
И у нас, евреев, есть свои философские предпосылки для 

формирования «общества граждан высокого социального 
статуса, соз-дающих совместно с государством развитые 
правовые отношения».

В трактате «Перкей Авот» (Поучения Отцов), который, как 
известно, является морально-этическим кодексом иудаизма, 
читаем: «Если не я за себя, то кто за меня? Но если я только 
за себя - то чего я стою? И если не теперь - то когда?». Чем не 
руководство к активному действию?

К этому постулату есть множество толкований. И их 
основной вывод гласит: человек имеет великие возможности 
совершенствоваться и изменять мир к лучшему. Но для этого 
он должен сам пробудить в себе силы для достойной жизни 
и созидательного творчества, иначе ему не следует ожидать в 
том помощи, ни от людей, ни от Небес.

Из всего приведённого выше вывод напрашивается сам 
собой: гражданское общество и его третий сектор нужны, как 
каждому индивидууму, так и обществу в целом.

За пятнадцать лет нами сделано много. Скольким людям 
мы помогли медикаментами и продуктами; с нашей помощью 
в домах многих наших клиентом стало теплее в холодные 
зимы, у них нет

нужды в товарах первой необходимости, одежде, обуви, 
белье. Продуктовый набор бабушке, ранец и школьные 
принадлежности внуку, праздники и концерты для всех 
членов семьи, больше покоя и уверенности в завтрашнем 
дне, - вот наша ежедневная работа и наши радости.

И в сегодняшнее сложное время мы - с людьми. Когда 
в стране неспокойно, людям нужна психологическая 
поддержка, а иногда и психологическая реабилитация. 
Вот почему мы зовём всех желающих на наши праздники, 
концерты, занятия кружков. Проводим лекции и тренинги. 
Экскурсии, выезды на природу, выставки творческих работ, 
музыкальные вечера, - всё это успокаивает людей, вселяет в 
них уверенность и даёт такую необходимую точку опоры.

И ещё немаловажно. Почему-то редко мы обращаем 
внимание на то, что третий сектор - это постоянные 
рабочие места, стабильная зарплата, социальные гарантии. 
Если говорить о нашем Фонде, то мы действуем согласно 
Трудовому законодательству - оплачиваем больничные и 
отпуска, отчисляем средства в пенсионные и страховые 
фонды, предоставляем все социальные льготы молодым 
матерям, женщинам, имеющим детей.

Такой интересный факт: за пятнадцать лет работы 
организации в семьях наших сотрудников родилось тридцать 
девять детей. Вот такой наш вклад в демографию.

некоммерческая коммерция
Третий сектор ещё называют «не власть и не бизнес» 

или «некоммерческие организации». Но для их эффективной 
работы необходим стабильный источник финансирования, 
иначе инфраструктура третьего сектора не сможет 
существовать. И тут не обойтись без организаций - доноров. 
Есть такие организации и у нас.

Это «Американский еврейский объединённый 
распределительный комитет», сокращённо «Джойнт» - 
крупнейшая еврейская благотворительная организация, 
созданная в 1914 году и «Клеймс Конференс» - Комиссия по 
еврейским материальным искам к Германии.

Доноры выделяют средства на определённые программы 
по четырём основным направлениям: помощь пожилым; 
поддержка семьи и детей; развитие еврейского сообщества; 
международное развитие. Эти общие направления в каждом 
регионе мира имеют свои особенности. Но жизнь сложнее 
и многообразнее чётко определённых рамок. Ведь есть ещё 
история народа, материальная культура, проблемы молодых 
и проблемы людей с особыми потребностями.

Вот и выходит сегодня на передний план деятельность, 
которую можно назвать «некоммерческая коммерция». И 
охарактеризовать её можно словами английского писателя 
Сэмюеля Батлера: «Всякая коммерция - это попытка 
предвидеть будущее».

Так и мы, предвидя будущее, освоили такие виды 
деятельности, как фандрайзинг (процесс привлечения 
денежных средств и иных ресурсов), менеджмент 

(управление) в социальной сфере. Мы занимаемся поиском 
грантодающих организаций, готовим проекты. Всё это 
- большая работа, требующая определённых знаний, 
настойчивости и целеустремлённости. О том, что эта 
деятельность эффективна, свидетельствует успешное 
осуществление таких финансово ёмких проектов, как 
реконструкция и строительство общинной недвижимости 
(Хмельницкий, Тернополь), реконструкция и строительство 
памятников еврейской истории (Хмельницкий, Каменец-
Подольский, Волочиск), успешное осуществление такого 
проекта, как «Реабилитационный центр» (с. Печеськи). И 
примеров таких можно привести ещё много.

имидж - всё!
Нужен ли благотворительной организации свой имидж? 

Безусловно, и не меньше, чем организации коммерческой. 
И это одна- из важных составляющих деятельности, 
которую мы определили как «некоммерческая коммерция». 
Чтобы «китам-рыбам меньшим» успешно выполнять 
возложенную на них миссию, нужно иметь своё лицо, быть 
узнаваемыми. Это необходимо для того, чтобы программы 
воспринимались положительно, чтобы успешные модели 
работы тиражировались, что в конечном итоге будет 
служить на благо общества.

Для этого нужно вести целенаправленную работу 
по распространению информации о себе, налаживать и 
всесторонне развивать связи с общественность, активно 
сотрудничать со средствами массовой информации. Что 
мы успешно и делаем. Наш логотип, корпоративная форма, 
дизайн издаваемых материалов стали узнаваемыми. Это - 
своеобразная визитная карточка, которая дисциплинирует и 
обязывает всех вместе и каждого индивидуально соблюдать 
и приумножать ценности нашей организации.

партнёрство
Только при условии, что все наши «киты» дружно плывут 

в одном направлении, возможно динамичное развитие 
общества. Учёные называют этот процесс социальным 
партнёрством с государством и бизнесом. Благодаря 
дальновидной стратегии, Фонд всегда активно работал 
в этом направлении. Мы всегда смело заявляли о себе, не 
замыкались в узких келейных рамках, откликались на любой 
призыв к сотрудничеству и сами смело инициировали 
такие шаги. Конференции и «круглые столы», диалоги и 
совместные мероприятия, - вот неполный перечень тех форм 
работы, которые способствуют общественному диалогу и 
взаимопониманию.

Сегодня Фонд «Хесед Бешт» имеет договора социального 
партнёрства более чем с двадцатью организациями. И это 
не просто документ, аккуратно хранящийся в папке. За 
этим документом - активная совместная работа в области 
социальной сферы, образования, культуры. А специальный 
стикер, расположенный в доступном для взгляда месте, 
расскажет о таком сотрудничестве всем посетителям данного 
учреждения. И это - ещё один пример некоммерческой 
коммерции.

Главное: такое сотрудничество взаимовыгодно. Третий 
сектор со своей уже достаточно мощной инфраструктурой 
готов выполнить любой государственный заказ на оказание 
социальных услуг. Такой положительный опыт у нас уже 
есть. По заказу государственных органов социальной 
защиты Фонд проводит работу с определёнными группами 
граждан в Реабилитационном центре в селе Печеськи 
Хмельницкого района.

Теперь о сотрудничестве с бизнес структурами. Без 
такого партнёрства Фонд не мог бы осуществить все свои 
реставрационно--строительные проекты. А за пятнадцать 
лет работы в этом плане сделано немало. Только в последние 
пять лет проведена реконструкция синагоги и Общинного 
центра, строительство памятника жертвам Холокоста 
в Хмельницком и строительство Общинного центра в 
Тернополе.

Теперь на повестке дня стоит вопрос о строительстве 
помещения Благотворительного центра. Ведь всё это 
общинная собственность, которая не одно десятилетие 
будет служить людям.

Все эти примеры - свидетельство уважение общества 
к тем структурам, которые принято называть третьим 
сектором и к Благотворительному фонду «Хесед Бешт» как 
достойному его представителю.

И в завершение - немного о символах. В иудаизме рыба - 
символ плодовитости, выживания, а изображение трёх рыб - 
символ вечности. Ведь рыбы выжили во всемирном потопе.

Потому-то символом этого рассказа и были выбраны три 
«кита-рыбы» как образ вечного движения к совершенству, 
благу и гармонии.

Директор ХБФ “Хесед Бешт“
Игорь Ратушный

Земля стоит
на осьмидесят китах-рыбах

меньших да на трех рыбах больших
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Відкриті двері для працівників управління культури

Співробітники Управління прийшли у повному 
складі на чолі з Начальником Іриною Труновою, 
жертвуючи часом обідньої 
перерви. Дехто завітав до 
Общинного Центру вперше, але 
більшість людей у різний час 
вже відвідували цей культурний 
заклад. Про роботу ОЦ та 
Фонду загалом розповідав 
особисто Директор ХБФ «Хесед 
Бешт» Ігор Ратушний. До уваги 
гостей були представлені всі 
функціональні приміщення 
Центру, презентовані методики 
роботи з наведенням конкретних 
прикладів. Звичайно ж, 

головною подією цього дня стало відвідання музеїв 
Пам’яті жертв Голокосту та єврейського побуту. Ці музеї 
є унікальними та вільними до відвідання громадян, тому 
нашим Фондом проводиться підготовка до подання 
відповідної документації задля отримання статусу 
національних. Але перш ніж це станеться, ми планували 
показати людям, які розглядатимуть заявку, те, що ми 
маємо. Тому «День відкритих дверей» мав надзвичайно 
важливе значення для організації.

У музеї єврейського побуту гостям продемонстрували 
методику роботи з клієнтами «Музична вітальня», яку 
проводила менеджер Фонду Наталія Герасименко. На 
кілька хвилин люди змогли зануритися у атмосферу 
музики, глибинної моралі та впевненого життєвого 
оптимізму. У Центрі розвитку дитини ж співробітникам 
Управління запропонували відчути себе дітьми й 
спробувати методику релаксації «піскографіка», яку 

від нещодавно практикують 
для вихованців дитячої 
програми. У конференц-залі ж 
було продемонстровано відео 
та розкрито суть діяльності 
нашого головного благодійника, 
організацію, за допомоги якої існує 
і Фонд і Центр – Американського 
Єврейського Розподільчого 
Комітету «Джойнт».

А далі на гостей чекав 
невеликий сюрприз. Ще 16 
вересня 2013 року, коли наш фонд 
святкував 14-ту річницю від дня 

свого заснування, для керманича Управління Ірини 
Трунової була приготована особлива медаль. Адже тоді 
ми відзначали людей, які здійснили особливий вклад у 
розвиток нашої організації. (Детальніше про нагороди 
можна дізнатися на нашому сайті за вересень 2013 
року) Того дня Ірина Миколаївна не змогла відвідати 
захід, але медаль, як кажуть, знайшла свого героя. 

Тому в урочистій обстановці, при колективах двох 
партнерських організацій, Ігор Ратушний вручив цінну 
відзнаку начальнику Управління.

Сьогоднішній «День відкритих дверей» був далеко 
не останнім: вже заплановані аналогічні заходи для 
співробітників інших Управлінь та Департаментів, 
які перебувають в тісному контакті з ХБФ «Хесед 
Бешт». Адже усі разом ми формуємо надійні та міцні 
засади розвитку суспільства, а розуміння одне одного – 
запорука успіху спільної справи.

Общинний Центр «Тхія» на Кам’янецькій 
58/1 – підрозділ Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт», де плекають культуру та 
встановлюють міжкультурну інтеграцію, де 
працюють музеї та примножуються новітні 
надбання сучасної єврейської культури. Тому 
цілком закономірно, що перший весняний 
«День відкритих дверей» тут влаштували 
для співробітників державної установи, з 
якою співпрацюємо у цій царині найтісніше 
– Управління культури, національностей 
та релігії Хмельницької обласної державної 
адміністрації.
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Центр Здоров’я - на варті вашого 
гарного самопочуття

Зібрання клієнтів, присвячене питанням щитовидної 
залози, зібрала менеджер Центру Здоров’я ХБФ 
«Хесед Бешт» Наталія Герасименко. Здоров’я наших 
клієнтів, не зважаючи на тавтологію, було, є і буде 
предметом піклування Центру Здоров’я. Тут добре 
знають, що запобігти хворобі набагато простіше, ніж 
потім її лікувати. Таким чином профілактичні зібрання 
з широким інформуванням клієнтів про небезпеки, 
симптоми хвороб та їх лікування, стали звичними й 
мають високу ефективність.

На зібрання була запрошена давній друг нашого 
Фонду, лікар-цитолог Анастасія Давиденко. Більшість 
наших клієнтів добре знають її з попередніх лекцій 
та бесід, присвячених раку молочної залози. Тепер же 
лікар принесла зі собою презентаційні матеріали, які 
повно розтлумачували функції щитовидної залози, 
симптоми її захворювання та способи профілактики.

За час зібрання клієнти з’ясували для себе 
важливі питання з теми, дізналися про запобігання 
захворюванню та продукти, які містять йод та бережуть 
щитовидну від негативних змін.

На зустрічі з приводу хвороб шкіри розглядали не 
менш складні речі. Приємна молода лікар розповідала 
членам зібрання зовсім неприємні речі. Шкіра – 
надзвичайно делікатна справа, на яку люди зазвичай 
звертають мало уваги. Допоки нічого не свербить, не 
лущиться чи пече, мало хто пильно вдивляється у свої 
шкірні покриви. А навіть коли щось таке і є – зеленка, 
йод та безтурботна надія, що «болячка» минеться 
сама. Однак за такими проявами халатності дуже 
часто криються важкі наслідки. Запущені проблеми 
шкіри призводять до утворення виразок, незагойних 
ран, ураження підшкірних тканин та органів і навіть 
онкологічним ускладненням. Особливо нестабільно 
шкіра поводить себе у старших людей і тут кожен 
прищик може перетворитися у дуже складну проблему.

Оксана Анатоліївна провела презентацію з 
демонстрацією на широкому екрані світлин з 
прикладами шкірних хвороб. Детально розповіла про 
більше, ніж десять найбільш розповсюджених із них. 
Розповідь лікаря була простою для розуміння й надто 
переконливою. Вже під час лекції було помітно, як 
присутні мимоволі задивлялися на свої пальці та інші 
ділянки відкритої шкіри. А інтерес до свого здоров’я – 
це перший крок до його покращення.

Вже після лекції у приватній розмові з лікарем, 
менеджери Фонду Наталія Герасименко, яка її і 
запросила, та керівник підліткового клубу В’ячеслав 
Нагнибіда досягли обопільної згоди про повторний 
візит Оксани Анатоліївни для наших клієнтів. Та цього 
разу аудиторію будуть складати учасники підліткового 
та молодіжного клубів ХБФ «Хесед Бешт». А 
говоритимуть тут про пікантні проблеми, пов’язані з 
початком дорослого життя й сексуальних контактів. За 
словами лікаря, зараз спостерігається жахлива ситуація 
з підвищенням рівня венерологічних захворювань, тому 
краще проводити превентивну інформаційну роботу з 
дітьми та підлітками чимшвидше.

Центр Здоров’я Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт» завжди дбає про 
гарне самопочуття своїх клієнтів. Одне із 
завдань Центру – проводити превентивні 
заходи з інформування людей про підступні 
захворювання, які можна виявити ще на ранній 
стадії. Наприкінці березня такою була зустріч 
з лікарем-цитологом,  волонтером Фонду 
Анастасією Давиденко, а у квітні людей зібрали 
на лекцію лікаря дерматовенеролога поліклініки 
№1 Оксани Павліщук.
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Квест, присвячений святові Песах
Для клієнтів Хмельницького благодійного 

фонду «Хесед Бешт» напередодні свята Песах 
була проведена неординарна програма. Вона 
призначалася для людей, які отримують 
інноваційну послугу «Інтелектуальний 
патронаж». Ведуча клубу Олександра Баєва та 
менеджер у сфері соціальної реабілітації Алла 
Клопотюк підготували захоплюючий квест, який 
проходив в Общинному центрі «Тхія».

У квесті взяли участі майже два десятки клієнтів 
Фонду. Програма «Інтелектуальний патронаж» 
покликана допомагати людям, обділеним увагою 
та спілкуванням, реалізовувати свої потреби в 
спілкуванні, саморозвитку. Це люди, які не живуть 
за межею бідності, але за життєвими обставинами не 
мають сім’ю, дітей, родичів або хороших знайомих. 
Таким чином, клуб інтелектуального патронажу 
частково компенсує їм такі недоліки.

Щорічно ми згадуємо традиції, вивчаємо книги і 
пізнаємо щось нове в багатій єврейській культурній 
традиції. Також щороку співробітники ХБФ «Хесед 
Бешт» думають про нові форми роботи з клієнтами, 
щоб вона були ефективною та цікавою для людей. 
Квести добре відомі підростаючому поколінню, проте 
людям старшого віку це слово не завжди зрозуміле. 
Квест до Песаха розкрив все багатство даної методики 
клієнтам, і подаруємо безліч захоплюючих моментів.

Общинний центр «Тхія» став тією сценою, де 
розігрувалися події квесту, а співробітники організації 
на деякий час перекваліфікувалися в мадріхів. Тут 
було шість тематичних станцій для учасників : «Разом 
весело живемо », «Народ книги», «Мішпаха», «Від сім 
сорок до Хава Нагіли», «Кольори веселки» та «Бабусині 
рецепти». На кожній з них учасникам пропонувалися 
невелике заняття — від розучування пісеньки до 
обговорення мудростей. За кожну станцію люди 
отримували одну шосту пазла Кіари, які в кінцевому 
підсумку складалися в одну повну Пасхальну Кіару.

Єдине побоювання, яке було в організаторів, це 
втома учасників. Однак клієнти продемонстрували 
небувалу стійкість, підживлену цікавістю й натхненням 
від методики. Це порадувало як співробітників Фонду, 
так і самих учасників квесту.

Таку ж процедуру пройшли і люди, які знаходяться 
в тісному контакті з клієнтами — патронажні 
працівники Фонду. Квест замінив традиційне зібрання 
патронажних в понеділок, ніж надав бадьорості на цілу 
святкову тиждень.

користуючись нагодою, вітаємо всіх з 
наступаючим святом — Хаг песах самеах!
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у л ы б н и т е с ь ! 

• Все, что нам дается даром, лучше брать деньгами. 
• - Что думает замужняя еврейка, глядя на себя в 

зеркало?
       - Так ему и надо.
• Ну что нужно бедному еврею для счастья?
       - Бедных евреев не бывает, есть бедные люди,        
       которые думают, что они евреи.
• Когда евреи, наконец, добрались до земли 

обетованной, оказалось, что их там не ждали.
• Еврейский народ был первым, который 

воспользовался демократическим правом быть 
избранным.

• В течение около 2000 лет евреям вменяют в вину, 
что Иуда был евреем. Почему же тогда им не 
ставят в заслугу, что остальные одиннадцать, не 
считая Его самого, были евреями?

• Он был настолько верующим, что носил 2 кипы.
• Чисто еврейское качество: постоянно находиться 

в оппозиции к самому себе.
• Наполовину еврей - по жене.
• Еврейский парадокс: народ, который не признаёт 

никаких авторитетов пришел к идее высшего 
авторитета.

• Для меня не существует еврейского вопроса. Для 
меня существует лишь еврейский ответ.

• Я наполовину еврей и на другую половину тоже 
еврей, а с евреями ты никогда не знаешь, чему 
равна сумма двух половин.

м и   т а   Г р о м а д а  

Відкриття туристичного сезону взяло початок з 
Хмельницької міської центральної бібліотеки. Тут 
зібралися представники влади й громади, які вітали 
слухачів з початком активної туристичної діяльності. 
Працівники бібліотеки підготували розширену 
презентацію матеріалів своїх фондів, присвячених 
даній темі, розповіли про історію туризму загалом. 
Чільне місце зайняв огляд сайту 
бібліотеки й тим його розділам, 
які напряму стосуються історії 
міста та області, екскурсійним 
маршрутам та туристичним 
напрямкам.

Представник Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед 
Бешт» менеджер з інформації 
В’ячеслав Нагнибіда презентував 
екскурсійний напрямок роботи 
нашої організації. Впродовж 
років своєї діяльності, Фонд 
досяг тут значних здобутків. 
Вивчаючи культурну спадщину 
єврейської громади на території 
Хмельницької та Тернопільської 
областей, ми спромоглися зібрати воєдино значний 
пласт історії здобутків й трагедій, які стосувалися 
єврейського народу. Було видано кілька назв книг, 
буклетів та збірників текстів й фотографій, складені 
маршрути екскурсій та визначних місць.

Місто Хмельницький має велику цінність в історії 
єврейських громад краю. Вся центральна частина 

населеного пункту складається з будинків середини 
ХІХ століття, побудованих коштом заможних міщан-
євреїв. Саме вони є візитівкою історичного Проскурова, 
оскільки інших будівель минулого часу тут не 
лишилося. Містом проводиться багато різних екскурсій, 
однак лише маршрут від ХБФ «Хесед Бешт» торкається 
глибинної єврейської тематики. Про це розповідається 
і в книзі авторства Людмили Пісклової «Подорож 
містом і часом» серії «Бібліотека Фонду «Хесед Бешт». 
Не стільки туристичним, скільки пам’ятними є піші 
подорожі на трагічні об’єкти єврейської спадщини: 
Меморіальний комплакс «Світло Душі» та Пам’ятник 
жертвам Проскурівського єврейського погрому 1919 по 
вулиці Л. Толстого та меморіал жертвам Голокосту по 
вулиці Сільськогосподарській.

Серед виїзних маршрутів Фонд пропонує відвідини 
релігійного центру хасидизму – містечка Меджибіж, 
унікального музею Переця Маркіша у м. Полонному 
та фортифікаційної синагоги у Сатанові. Спеціально з 

метою далеких подорожей 
організація придбала у свій 
час не просто мікроавтобус, 
а спеціалізований 
пасажирський транспортер 
з великими оглядовими 
вікнами, кондиціонером, 
мікрофоном та місцем 
екскурсовода.

Усі маршрути від ХБФ 
«Хесед Бешт» та автобус 
були представленні 
на міському ярмарку 
туристичних можливостей, 
який проходив того ж дня на 
літній сцені біля кінотеатру 
ім. Т. Г. Шевченко. Усі 

охочі могли дізнатися про можливі екскурсії і навіть 
посидіти в автобусі. Ми переконані, що цьогорічний 
туристичний сезон видасться плідним як для бажаючих 
більше дізнатися про багатства своєї області, так і для 
тих, хто такі послуги надаватиме.

До туристичного сезону – готові!
Хмельницький благодійний фонд «Хесед 

Бешт» взяв участь в урочистостях, присвячених 
відкриттю туристичного сезону. Цим питанням 
активно переймається Міське управління у 
справах культури й туризму за підтримкою 
музеїв, бібліотек, громадських організацій та 
туроператорів, які формують «туристичне 
обличчя» Хмельниччини. Нашій організації було 
що розказати та показати.

м и   т а   с в і т  

Наглядачі від ОБСЄ завітали 
до нас на Шаббат

Представники ОБСЄ познайомилися з директором 
ХБФ «Хесед Бешт» Ігорем Ратушним у рамках робочої 
зустрічі. За спів падінням, щільний графік закордонних 
гостей співпав з останніми проготуваннями до зустрічі 
Цариці Суботи у Общинному Центрі «Тхія». Тому, після 
екскурсії по музеям та студіям Центру, вся делегація 
потрапила до конференц-зали, де завершувалися 
останні турботи тижня, що минає.

Представники ОБСЄ поспілкувалися з клієнами 
Фонду, яких застали в цей час. Передусім дипломатів 
цікавили настрої людей, щодо майбутніх виборів 
Президента. Усі присутні засвідчили свою активну 
громадську позицію та готовність йти на вибори. 
Також усі підтримали думку, що наразі в Україні є 
головним збереження миру та ліквідація зовнішньої 
загрози порушення цілісності держави. Представники 
ОБСЄ були приємно вражені глибокою свідомістю 
хмельничан, адже у цьому регіоні вони перебували 
вперше.  Не менше їх вразив й Общинний Центр, і 

загалом система благодійного фонду «Хесед Бешт» 
з багатогранністю послуг, благородністю виконання 
своєї гуманітарної місії.

А от коли за допомогою перекладача наші люди 
пояснювали, на що вони чекають за кілька хвилин, 
сталася інша приємна несподіванка. Дієн Лепінь 
сказала, що про Шаббат вона чудово знає, адже вийшла 
заміж за канадського єврея, який дотримується всіх 
традицій. Ця звістка приємно вразила усіх присутніх. 
Через щільний графік дипломати поїхали далі, інакше 
б всі разом за кілька хвилин були раді зустріти Шаббат.

Цей візит високопосадовців став ще одним 
свідченням визнання єврейської громади, розвиненість 
сьогоднішнього суспільства. Факт того, що у країні, 
де існує нестабільна ситуація, але люди живуть в мирі 
та злагоді одне з одним, формує позитивне враження 
у іноземців про країну вцілому та наш рідний край 
зокрема.

До виборів 25-го травня в Україну прибув 
чисельний дипломатичний контингент 
наглядачів від ОБСЄ. Зараз вони знайомляться з 
територією, на якій працюватимуть, з людьми, 
волевиявлення яких їм потрібно буде засвідчити. 
У Хмельницькій області наглядачами будуть 
канадські громадяни Дієн Лепінь та Збігню 
Черпинський. Обоє відвідали Общинний Центр 
«Тхія» якраз у час перед  Шаббатом.


