
 

Програмний звіт 2022 р. 

Сіоністська Федерація України (СФУ) 

 

Голова правління – Гершон Белоріцький. 

Виконавчий директор – Олена Заславська. 

З початком російського вторгнення СФУ перейшла на воєнні рейки, не припиняючи своєї 

основної роботи – освітньої діяльності.  

 

Програми та проекти Сіоністської Федерації України (СФУ) у 2022 р. 

 

1. Проєкти загальногромадського значення. 

 

Проєкт «Коло Надії». 

Керівник проєкту – Олена Заславська. 

СФУ проводить проект “Коло Надії”, основними учасниками якого є матері та вдови солдат, які 

загинули, захищаючи Україну після 24 лютого – початку російського вторгнення та їхні діти. 

Мета проєкту – психологічна підтримка жінок, які втратили своїх близьких після російського 

вторгнення. 

------------------ 

1 зміна – жовтень 2022 р. 

 



ПОВНИЙ ЗВІТ ПРОЄКТУ  УКРАЇНСЬКОЮ ЗА ПОСИЛАННЯМ 

Проект «Коло надії»  –  це проєкт психологічної реабілітації для вдів та матерів 

військовослужбовців ЗСУ, які загинули після 24 лютого. 

За умовами проєкту, в кожній зміні приймає участь 40 осіб – це жінки, які втратили чоловіків на 

фронті (чоловіки загинули після 24 лютого), або матері, 21 день перебувають у пансіонаті в 

мальовничих Карпатах. 

Робота з психологами є головною частиною проєкту. 

з 9 жовтня по 29 жовтня тривала перша зміна проєкту. Своєрідний табір для 39 дітей та дорослих 

на 21 день організатори облаштували в самому центрі Карпат. Погодні умови та чудові карпатські 

краєвиди позитивно впливали на учасників проєкту. В цьому впевнені психологи, які працюють з 

темою втрати близьких людей ще з 2014 року. Фахівці працювали з жінками та дітьми кожен день. 

Жінки, які приймають участь в проєкті, перебувають у дуже важкому моральному стані. 

Щодня з ними та з дітьми індивідуально та в групах працюють психологи. Заплановані також 

різноманітні творчі заходи, окремі заняття з дітьми. Програма дуже насичена. 

Побудований таким чином процес психологічного відновлення дає свої результати завдяки 

дотриманню двох умов: 

– Люди знаходяться в безпечному місці (на програму запрошуються сім’ї з місць, де ведуться 

обстріли і постійно лунають сирени), 

– Спілкування з психологом відбувається щодня, а іноді й двічі на день. Діти також щоденно 

працюють із психологами. 

Як наслідок, почуття безпеки для жінок та дітей в поєднанні з роботою психологів виводить сім’ю з 

кризи та показує шлях для продовження життя після важкої втрати. 

Психологи, які працюють у програмі, мають великий досвід роботи з травмою та досвід роботи з 

«непоправною» втратою. Стаж роботи психологів становить не менш, ніж 6 років. Вони проходять 

спеціальний відбір для роботи в програмі.  

Проект підтримали фонд «РАЗОМ, ІНК» (Нью-Джерсі, США), Голландський єврейський 

гуманітарний фонд, Ваад України, приватні спонсори. 

Проєкт «Коло Надії» включає також онлайн заходи та широкий спектр інших активностей. 

ПРОЄКТ В МЕДІА: 

Розмови, прогулянки та арттерапії. Як на Франківщині проєкт "Коло надії" допомагає жінкам та 

дітям, які втратили рідних – сюжет «Суспільного ТВ». 

Олена Заславська про проєкт "Коло Надії" 

Леся Дяк. Я не хочу жити в стані безсилля. я буду служити народові своєю творчістю  

Володимир Ланько: Наша ціль – намагатися зрозуміти та емоційно підтримати людей в часи, 
коли вони переживають тяжкі життєві виклики 

Спочатку одягни маску на себе, а потім на дитину. Психолог про те, як говорити про війну з 
дитиною 

У Києві відкрилася благодійна виставка творчих робіт учасниць проєкту «Коло Надії» 

 

http://www.kngu.org/sites/default/files/%D0%A1%D0%A4%D0%A3%20_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97_%20%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202022%20%D1%83%D0%BA%D1%80%20%20_compressed.pdf
https://suspilne.media/292550-rozmovi-progulanki-ta-artterapii-ak-na-frankivsini-proekt-kolo-nadii-dopomagae-zinkam-ta-ditam-aki-vtratili-ridnih/?utm_source=facebook&utm_medium=ps&fbclid=IwAR3wifFKDyyeXqZ-3NxUEXXJPK4PtiIdePx9yMTbLt5Kr4dYNNtewRk2QRI
https://suspilne.media/292550-rozmovi-progulanki-ta-artterapii-ak-na-frankivsini-proekt-kolo-nadii-dopomagae-zinkam-ta-ditam-aki-vtratili-ridnih/?utm_source=facebook&utm_medium=ps&fbclid=IwAR3wifFKDyyeXqZ-3NxUEXXJPK4PtiIdePx9yMTbLt5Kr4dYNNtewRk2QRI
https://ukrainky.com.ua/kolo-nadiyi-proyekt-pidtrymky-zhinok-yaki-vtratyly-ridnyh-pid-chas-bojovyh-dij
https://diyeslovo.org.ua/ru/node/128
https://diyeslovo.org.ua/ru/node/129
https://diyeslovo.org.ua/ru/node/129
http://www.kngu.org/ru/spocatku-odagni-masku-na-sebe-potim-na-ditinu-psiholog-pro-te-ak-govoriti-pro-viinu-z-ditinou
http://www.kngu.org/ru/spocatku-odagni-masku-na-sebe-potim-na-ditinu-psiholog-pro-te-ak-govoriti-pro-viinu-z-ditinou
https://ukrainky.com.ua/u-kyyevi-vidkrylasya-blagodijna-vystavka-tvorchyh-robit-uchasnycz-proyektu-kolo-nadiyi/


– Виставка творчих робіт учасниць проєкту «Коло Надії»   
в Музеї Шолом Алейхема в Києві. 

 

 

 

Перша благодійна виставка творчих робіт учасниць проєкту «Коло Надії» відкрилась в листопаді 2022 р. в 

Музеї Шолом Алейхема в Києві. 

Докладніше про захід за посиланням.  

 

– Виставка творчих робіт учасниць проєкту «Коло Надії» в Українському Домі на фестивалі 

«Незламні духом». 

 

 

https://ukrainky.com.ua/u-kyyevi-vidkrylasya-blagodijna-vystavka-tvorchyh-robit-uchasnycz-proyektu-kolo-nadiyi/?fbclid=IwAR2HLAkcmxTcfeE4SeGCWzGwj-mW1dFjqUjC4-CyMS94_q9KKcHLR9ieAsY


 

Наприкінці грудня відбулась друга презентація виставки творчих робіт учасниць проєкту «Коло 

Надії». 

Виставка була представлена в Українському Домі на фестивалі «Незламні духом». 

Виставка викликала великий інтерес  як у дорослих, так і у маленьких відвідувачів заходів 

фестивалю. 

 

– Зустрічі в рамках проєкту «Коло Надії»: 

Жовтень 2022 р.  

Євгенія Пукшанська. Вийшов унікальний проект на рівні світової психологічної практики. 

Інтерв’ю з засновницею проєкту психологічної підтримки постраждалих від російської агресії 

«IRIS»,  Ізраїль. 

Січень 2023 р.  

 
Євгенія Пукшанська. Як пережити воєнний час та зберегти душевну рівновагу. 

 

–  Жовтень 2022 р. – розпочато співпрацю проєкту «Коло Надії» з проєктом психологічної 

підтримки постраждалих від російської агресії «IRIS»,  Ізраїль. 

 

----------- 

 

2. Проєкт «Психологія травми – ізраїльський досвід». 

 

https://diyeslovo.org.ua/ru/node/130
https://www.youtube.com/watch?v=xzR-zQuu3aE


Проект являє собою цикл лекцій та семінарів, об'єднаних спільним завданням – представити 

українським спеціалістам-психологам, а також усім, кому цікава дана тематика, напрацювання 

ізраїльських фахівців по роботі з травмуючим досвідом. 

На даний момент в проєкті взяли участь провідний спеціаліст Центру Алекс Гершанов та психолог 

реабілітаційного центру міста Сдерот Світлана Тарасова. 

Незаважючі на відсутність світла, на кожній лекції в Зумі були присутні від 190 до 120 учасників. 

«Просто, зрозуміло та ефективно, якщо знаєш як застосовувати. У ізраїльтян самодопомога та 

надання підтримки іншим - риса характеру. Тепер ми, українці, освоюємо нові знання щодо 

травмотерапії. Дякую організаторам за можливість отримати знання щодо кризового реагування», 

– зазначив пан Роман, один з відвідувачів лекцій проєкту. 

Проєкт продовжує та розширює свою роботу. 

Проєкт Сіоністська федерація України (СФУ) в рамках проєкту «Коло Надії» у співпраці з 

платформою JReady, Єврейським агенством «Сохнут» та "Коаліцією травми" (Ізраїль).   

 

Програма допомоги у евакуації з гарячих точок. 

Сіоністська федерація України у співпраці з Ваадом України з 25 лютого до кінця квітня 2022 року 

проводила програму допомоги біженцям зі сходу України. 

Фінансову допомогу надали Відділ із зв’язків з громадянами Ізраїлю за кордоном ВСО (Ізраїль) та 

Американський сіоністський рух.  

Керівник від СФУ  – О. Заславська у співпраці з волонтерською групою. 

 

 

Проєкт «Як розпочалась війна», квітень 2022 р. 

 

28 зворушливих історій звичайних людей, які змушені були покинути свої домівки в перші дня 

війни. Проєкт складається з низки відвертих розмов з жителями Бородянки, Ірпеня, Гостомеля 

тощо, та з волонтерами, в яких вони розповідають як зустріли 24 лютого 2022 р. 

Проєкт проведено Сіоністською федерацією України та Студією «Діє-Слово» у співпраці зі 

студентами Таврійського національного університету ім. В. І Вернадського, Інституту філології та 

журналістики за підтримки СФУ. 

Керівник проєкту від СФУ – Олена Заславська  

Координатори проєкту від ТНУ – Н. Маліновська та к. філ н. О. Попова 

Деякі з історій – за посиланням: https://diyeslovo.org.ua/ru/taxonomy/term/37 

 

https://diyeslovo.org.ua/ru/taxonomy/term/37


 

2. ОСВІТНІ ПРОЄКТИ. 

 

Лекційний проєкт «Історія війн Ізраїлю». 2022 р. 

Частина 1 – Шестиденна війна 

Частина 2 – Війна судного дня. 

 

З 15 вересня в Студії «Діє-Слово» розпочався спецпроєкт «Війни Ізраїлю», який складається з низки 

лекцій, присвячених найбільш критичним епізодам в історії єврейської держави. 

На лекціях також порушені питання ролі керівництва СРСР у зазначених подіях. 

Зустрічі проводить ізраїльський історик, соавтор та упорядник книги, присвяченій Війні Судного 

дня, Михаель Бронштейн. 

Проєкт провела Студія «Діє-Слово» у партнерстві з Сіоністською федерацією України, 

Всеізраїльським об’єднанням вихідців із України та Міжнародною міждисциплінарною 

Сертифікатною програмою з юдаїки. 

Посилання на зустрічі:  

Михаєль Бронштейн (Ізраїль). Шестиденна війна як критична точка історії. Зустріч перша 

https://youtu.be/i0yKQV_L2vU 

Михаєль Бронштейн (Ізраїль). Шестиденна війна як критична точка історії. Зустріч друга.  

https://youtu.be/0tpwVSs2kek 

Михаєль Бронштейн (Ізраїль). Шестиденна війна як критична точка історії. Зустріч третя 

https://youtu.be/SXSQyuPiBaI 

Михаєль Бронштейн (Ізраїль). Війна Судного дня. Суровий іспит для Ізраїлю. Зустріч перша 

https://youtu.be/ByxBg1VKKz0 

Михаєль Бронштейн (Ізраїль). Війна Судного дня. Суровий іспит для Ізраїлю. Зустріч друга 

https://youtu.be/jPWqF4zjoz8 

Михаeль Бронштейн (Ізраїль). Війна Судного дня. Суровий іспит для Ізраїлю. Зустріч третя 

https://youtu.be/xCukHq4vCFE 

Михаeль Бронштейн (Ізраїль). Війна Судного дня. Суецький канал. Зустріч четверта 

https://youtu.be/dm0MWlcvxlM 

Михаeль Бронштейн (Ізраїль). Війна Судного дня. Суецький канал. Зустріч п’ята, 1 ч.  

https://youtu.be/Jd2tRmtIwGw 

Михаeль Бронштейн (Ізраїль). Війна Судного дня. Суецький канал. Зустріч п’ята, 2 ч.  

https://youtu.be/5kdPUUQZWVw 

https://youtu.be/i0yKQV_L2vU
https://youtu.be/0tpwVSs2kek
https://youtu.be/SXSQyuPiBaI
https://youtu.be/ByxBg1VKKz0
https://youtu.be/jPWqF4zjoz8
https://youtu.be/xCukHq4vCFE
https://youtu.be/dm0MWlcvxlM
https://youtu.be/Jd2tRmtIwGw
https://youtu.be/5kdPUUQZWVw


Михаeль Бронштейн (Ізраїль). Війна Судного дня. Суровий іспит для Ізраїлю. Зустріч шоста. 

https://youtu.be/NBvsaI6Bnu0 

Михаeль Бронштейн. Війна Судного дня. Суровий іспит для Ізраїлю.  Заключна зустріч цього циклу. 

https://youtu.be/X3x9rGh8mJQ 

 

 

Клуб розмовної мови їдиш «Бобе майсес» – «Бабусини казки». 2022 р. 

 

 

Зустрічі проходили впродовж 2022 р. кожного тижня без перерви. 

Модератор клубу – перекладачка та викладач їдиш Софія Корн. 

За підтримки Голландського єврейського гуманітарного фонду. 

 

 

Клуб розмовного івриту «А поговорити?!», 2016 – 2022 р. 

Автор ідеї та керівник програми – Олена Заславська,  

координатор – Альфія Шевченко. 

Модератори: у Києві  та Львові – Неллі Казачук; у Мелітополі – Людмила Шапіро; у Харкові – 

Діана Калашникова. 

Після 24 лютого клуб продовжив свою роботу. 

    
Клуб розмовного івриту «А поговорити ?!» працює з 2016 року. 

Крім Києва, в 2021 р. Клуби розмовного івриту працювали в Мелітополі, Харкові та Львові. Ця 

програма – перша на території України, і є продовженням навчання в ульпані. 

Незважаючи на обставини, Клуб продовжив свою роботу у 2022 р.  

За три роки роботи був розроблений власний стиль і оригінальна методика проведення зустрічей 

Клубу. До онлайн зустрічей у 2022 році приєднались учасники з США, Ізраїлю, Білорусі. 

Зустрічі Клубу проходять у формі бесіди на задану заздалегідь тему, таким чином учасники 

відпрацьовують вивчену лексику, промовляють мовні конструкції і звикають до спілкування. 

Частина зустрічей Клубу присвячена єврейської традиції і єврейським святам, частина – питанням і 

проблем, з якими ми стикаємося щодня, а також життєвої філософії, психології, сприйняття краси 

навколишнього світу, мистецтва і ін. 

https://youtu.be/NBvsaI6Bnu0
https://youtu.be/X3x9rGh8mJQ


Членом клубу може стати будь-яка людина, що має початковий або більш високий рівень знання 

івриту. Особливе місце в роботі Клубу займають зустрічі з людьми, які володіють івритом на рівні 

рідної мови.  

Проект підтримує Голландський єврейський гуманітарний фонд. 

FB – @Hebrewspeakingclub 

 

Детальніше з діяльністю Сіоністської федерації можна ознайомитися: 

 

Сторінка у ФБ: @ZFUkraine 

               Телеграм-канал: t.me/votezion 

Эл. адреса СФУ: votezion@gmail.com 

 

 

 

-------------------------------------- 

 

Сіоністська Федерація України (СФУ) була утворена в грудні 2001 року Ваад України на основі 

принципів Єрусалимської програми Всесвітньої Сіоністської організації. 

З 2015 року виконавчим директором СФУ працює Олена Заславська – ініціатор та керівник 

програм СФУ. 

З січня 2017 року організація офіційно зареєстрована в Україні й веде самостійну програмну 

діяльність. 

Визнаючи і приймаючи Єрусалимську програму, СФУ погодить свою діяльність, перш за все, з 

наступними її принципами: 

- єдність єврейського народу і центральне місце Ізраїлю в єврейському житті; 

- возз'єднання єврейського народу на його історичній батьківщині - Ерец-Ісраель; 

- зміцнення Держави Ізраїль, яке засновано на пророчому видінні справедливості і миру; 

- збереження ідентичності єврейського народу за допомогою розвитку сіоністського виховання 

і освіти на івриті і ідиш, а також єврейських духовних і культурних цінностей. 

Основними цілями і завданнями Сіоністської федерації України є всебічне сприяння єднанню 

єврейської громади України, затвердження та реалізація права євреїв – громадян України на 

самобутність і власну національну культуру, поліпшення іміджу єврейської громади в 

українському суспільстві, розвиток українсько-єврейських та українсько-ізраїльських відносин. 

В Україні представлено багато сіоністських рухів, які мають головні офіси в Ізраїлі. 

СФУ розвиває міжгромадські молодіжні, освітні та культурні програми. 

У 2022 році Сіоністська федерація України (СФУ) продовжила укріплювати і розширювати свою 

діяльність. Були відкриті нові програми, продовжили і розширили свою роботу програми вже 

існуючі. 
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