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ПРО НАС
ЕММАУС
Громадська організація
створена у м. Харкові у 2011 році

МІСІЯ
Розробка та реалізація соціально-культурних проектів, метою яких є:
соціалізація та адаптація груп населення,
які потребують особливого захисту;
створення простору для взаємодії між
соціальною, культурною та освітньою
сферами;
міжнародний обмін досвідом у сфері
реабілітації та соціальної роботи.

НАШІ ПРИНЦИПИ
ЛЮДИНА – У ЦЕНТРІ ВСЬОГО
ПОЧАТОК – У ПОЗИТИВНОСТІ
ДІЯТИ РАЗОМ
РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

БЕНЕФІЦІАРИ
молодь з обмеженими можливостями;
підлітки-сироти;
діти ВПО та діти, чиї батьки є учасниками АТО;
багатодітні родини;
молодь, що потребує соціалізації та
професійної орієнтації;
неурядові організації, що працюють у сфері
адаптації та реабілітації.

ПАРТНЕРСТВО ТА СУБСИДІАРНІСТЬ

ПРОЕКТ: L

A CASA VO

LANTE

La Casa Volante – адаптаційний центр для
молоді з обмеженими можливостями, які
вимушені без допомоги батьків та рідних
долати складнощі переходу від навчання у
спеціалізованих закладах до дорослого
самостійного життя. Центр пропонує простір,
у якому під час навчання у вищому або
технічному навчальному закладі можуть
постійно проживати 5 дівчат та більш ніж 20
підлітків отримувати безкоштовну освітню,
психологічну та матеріальну підтримку.

Початок реалізації проекту: 2013 рік
Бенефіціари:
молодь з обмеженими можливостями;
підлітки-сироти

2013

2014

Проект розпочався з оренди
квартири для двох дівчат з обмеженими можливостями, що
закінчили спеціалізований інтернат;
Основну діяльність було спрямовано на адаптацію та соціалізацію: вміння прибирати, прати,
готувати, розпоряджатися власними коштами;
Для учасників проекту та їх
друзів було організовано літній
відпочинок та культурно-розважальні заходи.

2015
Квартира стає місцем для зустрічей дівчат із друзями, що опинилися в скрутному становищі та потребують допомоги;
Кількість бенефіціарів зростає до 15
осіб;
В центрі розпочинаються заняття з
загальних предметів та регулярні
консультації із психологом та
юристом;
Започатковується традиція спільних вечерь, на які запрошуються
дорослі люди, що хочуть поділитися власним життєвим досвідом.

Кількість бенефіціарів сягнула 10
осіб.

2018
НАШІ ПЛАНИ

2016
Придбали нове приміщення для
Адаптаційного Центру; проведення
ремонтних робіт у центрі з використанням приладів системи «Smart
House» згідно з потребами людей з
обмеженими можливостями;
Мешканками квартири стають ще
дві дівчини.

2017
Досягнення
учасників
проекту:
вступ до університетів на денну
форму навчання, працевлаштування на підприємстві та у школі;
Організовано літній відпочинок в
Україні та за її межами;

Розширення освітньої програми;
Впровадження регулярних тренінгів
із психологами і менторами;
Підтримка бенефіціарів у пошуці та
отриманні необхідної професійної
кваліфікації.

Відкриття нового приміщення Адаптаційного центру;
Кількість бенефіціарів збільшилася
до 24 людей.

ПРОЕКТ: L

Початок реалізації проекту: 2015 рік

A COMPAN

I

Проект «La compani» було створено у 2015
році у партнерстві з Фундацією «Діти надії та
любові» з метою подолання наслідків військового конфлікту на Сході України. Багато
родин переїхали до інших міст в пошуках
мирного життя, а інші родини втратили своїх
близьких, які загинули в зоні АТО. В обох
випадках більш за всіх постраждали діти,
опинившись у вимушеній ізоляції. Вони стали
свідками трагічних подій та були відірвані від
звичного для них соціального контексту.
Мета проекту – відновити зруйновані соціальні зв’язки дорослих; створити гідні умови для
виховання, навчання дітей та їх адаптації до
незнайомого міста; допомогти у поверненні
втрачених родинних цінностей та традицій.
В рамках проекту передбачені освітній
супровід дітей протягом року та організація
подорожі до італійських родин під час літніх
канікул, де вони мають можливість відчути
справжню гостинність та відкрити красу та
цінність великої та міцної родини.

Партнери: Фундація «Діти надії та любові»
/ Київ; Асоціація «Famiglie per Accoglienza»/
Мілан; Асоціація «I Bambini Dell’Est» / Мілан
Бенефіціари:
Діти внутрішньо переміщених осіб;
діти, батьки яких є учасниками АТО

2016

2017

2018
НАШІ ПЛАНИ

Пошук перших 11 родин-учасників проекту, що постраждали
від наслідків конфлікту на Сході
України;
Організація кулінарних майстеркласів та занять з італійської мови;
У співпраці з Фундацією «Діти
надії та любові» 6 дітей з Харкова
прийняли участь у літньому
таборі під м. Києвом;
Здійснення першої подорожі на
літні канікули до Італії.

Збільшення кількості
проекту до 20 осіб;

учасників

Проведення занять з італійської
мови, курсу з повільного читання
та художніх занять; робота творчої
майстерні з виготовлення ляльок
та постановки дитячої вистави;
Організація та проведення літнього
табору «Мости надії»;
15 дітей провели літні канікули в
Італії;
Організація екскурсій містом та
зустрічей з відомими харків’янами.

Створення культурно-адаптаційного центру та розширення виховної програми;
Організація канікул;
Надання психологічних консультацій родинам, які цього потребують;
Налагодження зв’язку між українськими та італійськими родинами.

Початок реалізації проекту: 2015 рік

DANTEFEST
2

017

DANTEFEST – фестиваль соціальних, культурних та освітніх ініціатив, спрямований на
побудову міждисциплінарного та міжкультурного діалогу.
Цього року центральною подією фестивалю
було урочисте відкриття Адаптаційного
центру для молоді з обмеженими можливостями «La Casa Volante» в Харкові. На заході
були присутні представники різних інституцій України та Італії, а також друзі, які
підтримали створення цього центру.
Відкриття супроводжувалось різноманітною
культурною програмою: зустріч з діячами
культури та освіти на тему: «Будуємо
Україну сьогодні», поетичний вечір поетеси,
есеїста, перекладача та філолога Ольги
Седакової, круглий стіл на тему: «Простори
комунікації: український на європейський
досвід», публічна дискусія між дослідником
творчості Данте Франко Нембріни та
Ольгою Седаковою на тему: «Данте: сучасність «Раю».

Партнери: Соціальний центр «Sim-patia»,
Асоціація «Cento Canti», Хаб соціальної
активності «Студія 42», видавництво
«Дух і Літера», медіа проект «НАКИПІЛО»;
Єдина соціальна мережа.

ЛЮДИНА Н

А ГРАНІ: ВІД

НАЙТИ СЕБ

31 жовтня за підтримки Українсько-італійського академічного центру ХНУ ім. В.Н.
Каразіна в Харкові відбулася відкрита зустріч
із представниками Реабілітаційного центру
«L`Imprevisto» на тему: «Людина на грані:
віднайти себе». Головними спікерами
зустрічі були Сільвіо Каттаріна, психолог,
соціолог та директор центру, Марія Грація де
Чекко, психолог та керівник Жіночої терапевтичної спільноти та Авґуста Каттаріна,
соціальний робітник.
Зустріч було присвячено наступним питанням:
- Чи завжди залежність є трагедією?
- Як віднайти цінність власного життя?
- Чи можливо визнавати авторитет, зберігаючи власну свободу?
- Що таке осмислене життя?
В рамках зустрічі слухачі отримали у подарунок книгу Сільвіо Каттаріна «Повертаючись
додому: «L`Imprevisto»», що була перекладена на російську мову в 2014 році за ініціативи
ГО «Еммаус» та опублікована у видавництві
«Видавец Олександр Савчук».

Е

Публічна лекція та дискусія
з представниками Реабілітаційного центру
для наркозалежних «L`IMPREVISTO» /
Пезаро, Італія
Спікери: Сільвіо Каттаріна, Марія Грація
де Чекко, Авґуста Каттаріна

Публічна лекція
представників Соціального центру
«SIM-PATIA» / Комо, Італія
Спікери: Ірма Місалія, Нікола Лібоні
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Партнери: ГаражХаб

У травні 2017 року в рамках ДАНТЕFESTу
було проведено публічну зустріч із директоркою Соціального центру «Sim-patia»
Ірмою Місалія та соціальним інженером
«Sim-patia» Ніколою Лібоні на тему
«Соціальна інженерія: технології, що долають межі». Зустріч було присвячено інноваційним методам реабілітації людей з обмеженими можливостями шляхом створення
програмного забезпечення та інженерних
девайсів,
що
дозволяють
налагодити
комунікацію, здобути автономність в повсякденному житті, індивідуально облаштувати
робочій простір, що буде відповідати фізіологічним потребам конкретної людини.
Під час зустрічі особлива увага приділялася
практиці створення бюджетних приладів, що
здатні якісно змінити життя людини з обмеженими можливостями, питанням професійних компетенцій соціального інженера та
навчальним можливостям у цій сфері.

ПРОЕКТ: ПТ

Початок реалізації проекту: 2013 рік

І-УНІВЕРСИ

ТЕТ ЙОНА

Відкритий університет Йона утворився із
прагнення подолати прірву між освітою та
життям, перетворити традиційне знання у
навігаційні інструменти, необхідні для орієнтації у сучасному світі. Принципами університету є безумовна компетенція викладачів
у поєднанні з артистичністю. Його пропозиція – лекційні курси, які не лише доповнюють звичну освіту, а й відкривають бажання
знати й розуміти. Його метода – в слідуванні
за тими, хто може показати красу простих
речей.
У 2017 році пті-університет Йона запропонував три лекційні курси: «Філософія ХХ
століття. Вступ», «Брейгель» та «Великодній
шлях», аудиторія яких сягнула 150 людей.
Центральною подією першого півріччя став
виступ київського філософа Вахтанґа Кебуладзе, який відвідав ХНУ ім. В.Н.Каразіна із
лекцією під назвою «Як читати філософські
тексти?» та провів дві публічні зустрічі,
присвячені головним методологіям в філософії ХХ століття.

Партнери: COME IN art gallery
Бенефіціари: студенти, молодь та дорослі
люди, зацікавленні у самостійному
навчанні та розвитку навичок критичного
мислення

Початок реалізації проекту: 2011 рік
Партнери: Асоціація «I Bambini Dell`Est»,
студія AzaNiziMaza; COME IN art gallery
Бенефіціари: діти-сироти, що навчаються у спеціалізованих навчальних
закладах
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ПРОЕКТ:
ПЕРШІ КРОКИ
Проект «Дивлячись у майбутнє: перші
кроки» спрямовано на організацію додаткових занять за шкільною програмою та
підтримку
функціонування
мистецьких
класів зі співу та гри на музичних інструментах із вихованцями дитячих будинків та
інтернатів. Особливий акцент робиться на
проведенні позаінстуційних заходів, що
стимулюють соціалізацію дітей та знайомлять їх із власним містом та успішними
людьми, що живуть та працюють у ньому.
У 2017 році в рамках проекту проводилися
заняття по підготовці до вступу до університетів та коледжів міста. Окрема освітня
програма була спрямована на заняття з
дітьми молодшого шкільного віку, що потребують додаткової практики з читання, писання та арифметики. У якості відпочинку було
організовано художні та кулінарні майстер-класи, які дали змогу дітям оволодіти
новими навичками та познайомитися із
тонкощами роботи митців та кулінарів.

СПОНСОРИ

ПАРТНЕРИ
Amici
dell'Unità
di Lavoro
Sociale

emmaus.kharkov@gmail.com

fb: h¤ps://www.facebook.com/emmaus.kh

