
 

Про проект 

З якої нагоди? Під час трагедії в Бабиному Яру під Києвом, що сталася 75 

років тому, протягом двох днів, 29 і 30 вересня, німці розстріляли понад 30 

тис. євреїв. Це був один з перших актів масових вбивств, скоєних німцями 

на території Радянського Союзу під час Другої світової війни. 29 вересня 

2016 р. ми хочем разом з німецько-українською групою молоді вшанувати 

пам'ять загиблих і всіх жертв гітлерівського терору.  

Що ми пропонуємо? Обмінятися знаннями про німецько-українське мину-

ле, відвідати історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», зустрітися з 

колишніми в'язнями концтаборів та гетто, подивитися Київ, зустрітися з 

учасником протестів «Євромайдану», подискутувати про актуальні кризи 

на Україні, в Німеччині та Європі.  

Чого ми прагнемо? Пожвавити німецько-український діалог, об‘єднати 

зусилля в боротьбі проти антидемократичних ідеологій, посилити грома-

дянське суспільство  

Чого ми очікуємо? Активну участь, щоденне оновлення інформації про 

проект на сайті, підготовку презентації результатів проекту  

Хто може прийняти участь? 16 німців та українців віком від 18 до 29 років 

(по 8 з кожної країни)  

Як подати заявку на участь? До 20 червня 2016 р. в режимі онлайн на на-

шій веб-сторінці: www.maximilian-kolbe-werk.de. 
 

*** 
Проживання (в двомісних номерах) в готелі «Козацький», вул. Михайлів-

ська 1/3, 01001 Київ, Україна, www.kozatskiy.kiev.ua 

Всі витрати, пов'язані з участю в проекті, понесе товариство «Максиміліан-

Кольбе-Верк».  

Робочі мови проекту – німецька, англійська, українська, російська. 
 

 

 

 

Організатор проекту                                 Контакт: 

Maximilian-Kolbe-Werk e.V.                       Лілія Дорощук 

Karlstr. 40, 79104 Freiburg, Німеччина          Тел.: +49 761 200 348 

www.maximilian-kolbe-werk.de           E-Mail: info@maximilian-kolbe-werk.de 

Партнер 

«Всеукраїнська асоціація євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських 

концтаборів», Київ 

Спонсори     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Німецько-українська зустріч молоді 

з нагоди 75-річчя трагедії в Бабиному Яру 
 
 

26 вересня – 1 жовтня 2016 р. 

Kиїв/ Україна 
 
 

Проек фінансується в рамках програми  

 

 
 
 
  



 

Програма 
(можливі зміни) 

Понеділок, 26.9.16  

до 18:00 Прибуття учасників, заселення 

з 19:00  Привітання 

 Перше знайомство, ознайомлення з програмою 

 Вступна доповідь: „Голокост на Україні“ 

.  Робота в групах: Оновлення інформації на сайті про-

екту  

Вівторок, 27.9.16  

зранку  Екскурсія в історико-меморіальний заповідник 

«Бабин Яр» 

по обіді Зустріч з колишніми в’язнями концтаборів та 

гетто  

  «Я пережив Голокост» -  

  бесіда з Василем Михайловським 

ввечері  Рефлексія 

  Інформація про візити до (хворих) колишніх 

в’язнів концтаборів та гетто 

  Робота в групах: Оновлення інформації на сайті про-

екту  

Середа, 28.9.16  

зранку   Візити до (хворих) колишніх в’язнів концтаборів 

та гетто (в групах) 

по обіді Екскурсія по Києву 

  Робота в групах: Оновлення інформації на сайті про-

екту  

ввечері  Робота в групах: Документація візитів до хворих та 

зустрічей з колишніми в’язнями 

 

                  

 
 

 

Четвер, 29.9.16    

зранку Робота в групах: Підготовка презентації проекту 

Участь в офіційному міроприємстві з нагоди 75-

річчя трагедії в Бабиному Яру 

по обіді Рефлексія 

ввечері  Дискусія у форматі World-Café «Друга світова 

війна в німецькій та українській культурах 

пам’яті»  

  Робота в групах: Оновлення інформації на сайті про-

екту  

П’ятниця, 30.9.16  

зранку  „Я був на Майдані“ – бесіда з учасником протестів на 

Майдані, фото-презентація  

  Екскурсія по Майдану Незалежності 

по обіді Робота в групах: Завершення роботи над презента-

цією проекту 

 Підведення підсумків проекту: 

 - Презентація проекту  

- Дискусія «Мир на Україні - мир в Європі» 

ввечері  Робота в групах: Оновлення інформації на сайті про-

екту  

Субота, 01.10.16   

   Від’їзд після сніданку 

 

 

 

 

Німецько-українська зустріч молоді, Київ/ Україна 


