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ВСТУПНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРКИ
2020 рік став роком нових випробувань та відкриттів для усього світу. Досвід
самоізоляції змусив кожного із нас зіткнутися із досвідом самотності й фундаментальною потребою бути поруч із людьми.

Анастасія Золотова
Виконавча директорка

Кожна людина потребує живого спілкування із близькими, які можуть підтримати, дати пораду, простягнути руку помочі та просто обійняти. Особливо гостро
цю потребу у складні часи переживають молоді люди, які виховувалися в
інтернатах без батьківської опіки та любові. В перші роки життя поза інтернатом дуже важливо, щоби поруч із ними завжди були люди-помічники, які готові
відкривати для хлопців та дівчат невідомий світ, у самих простих та буденних
його проявах.
Наша щоденна робота полягає у присутності: бути поруч, вечеряти, готуватися
до іспитів, відвідувати лікаря, обирати майбутню професію, розмовляти про
найголовніше. Саме тому у момент кризи, коли навесні 2020 року було введено
карантин, ми не перейшли на дистанційну роботу із нашими хлопцями та
дівчатами, а, навпаки, відкрили для себе новий формат: два місяці учасники
наших проєктів та виховна команда прожили разом у заміському будинку. Цей
період подарував досвід повного розділення життя, в якому кожна хвилина
кожного дня проживається разом.
Саме завдяки цьому досвіду наші хлопці та дівчата знайшли для себе нові
шляхи для розвитку, одним із яких стала організація благодійної акції «Я на
відстані, але з тобою». Вони відчули важливість та цінність підтримки та відкрили у собі бажання допомагати іншим у складних ситуаціях. Декілька місяців ми
разом із ними працювали над концепцією акції та ідеєю, яка б її об’єднувала. Ми
зрозуміли, що в умовах пандемії деякі люди особливо гостро переживають
самотність та неможливість впоратися, без підтримки інших. Люди похилого
віку, багатодітні родини, люди з інвалідністю – усі вони дуже часто живуть
ізольованим життям й кожен із нас може стати тією людиною, яка простягне
руку допомоги.
Складні часи згуртовують спільноту. Громадяни, ініціативи та організації об’єднуються між собою, коли помічають, що є проблема, яку ми здатні подолати
лише разом. І саме відкритість до співпраці та готовність об’єднуватися заради
великої мети відкриває шлях до справжніх дій милосердя.
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ПРО НАС

«ЕММАУС»

неприбуткова громадська організація,
яка була заснована у Харкові у 2011 році.

МІСІЯ

ВІЗІЯ

Бути колом друзів, які супроводжують випускників інтернатів
та молодь з інвалідністю у
пошуку власного покликання

Суспільство, яке приймає та
підтримує кожну молоду
людину

ЦІННОСТІ
Гідність

Відкритість

Дружба

Діалог

Кожна людина має унікальну цінність та
право на гідне ставлення до самої себе
й ставлення до неї з боку спільноти

Розширення дружнього кола, готовність і
бажання бути поруч та проживати разом
життя, з відкритим серцем та усією
щедрістю допомагати іншим

Розвиток

Відкритість до людей та викликів,
готовність зустрітися із новим,
налаштованість слухати та чути

Готовність зрозуміти, прийняти та
почути інших, прийти до спільного
рішення та діяти разом

Партнерство

Постійне бажання здобувати та ділитися
новими знаннями та вміннями, яке
починається з любові до себе та інших

Досягнення спільних цілей через
побудову плідних відносин та
довгострокової співпраці, які цінніші за
досягнуті результати

БЕНЕФІЦІАРИ ОРГАНІЗАЦІЇ:
молодь з інвалідністю
вихованці інтернатів від 18 до 35 років
молодь, яка потребує супроводу в соціалізації та професійній орієнтації
неурядові організації, що працюють в сфері адаптації та реабілітації

МІЖНАРОДНЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Нові можливості

Вивчення італійської

В 2020 році ГО «Еммаус» отримала статус організації, яка має право залучати до співпраці міжнародних волонтерів. Завдяки цьому статусу можемо
запрошувати волонтерів з будь-якої країни, але
насамперед ми спрямовані на програму уряду
Італії «Servizio Civile Universale».

Першим запрошеним волонтером став Рікардо
Д’Алєссандро з Болонії, який приїхав на рік.
«Еммаус» давно шукав викладача італійської мови,
який би забезпечив ефективне навчання як членам
команди, так і деяким учасникам проектів. Знання
італійської важливо для нас як для комунікації з
партнерами та супервізорами, так і щоб допомогти
нашим хлопцям та дівчатам підтримувати контакт з
їхніми італійськими друзями або родинами, що ними
опікується.
Окрім викладання, Рікардо залучений до перекладів
текстів та фандрейзингової діяльності.

«Вивчати нову мову для мене це — пізнавати новий
світ, нову культуру. Для мене надзвичайно важливо, перебуваючи в Харкові, отримувати знання від
носія мови, адже це відкриває цікаві мовні нюанси
й аспекти. А також я ходжу на курси, щоб частіше і
краще спілкуватися з італійськими друзями», —
розповідає про уроки учасниця «Летючого дому»
Ірина Ларікова.

Рікардо д’Алєссандро: «Мені подобається викладати італійську мову в «Еммаусі», бо зв’язок
учасників з Італією мотивує учнів до навчання.
Я відчуваю, що передаю не лише знання, а
можливість глибше проживати досвід італійської
культури. Даю інструмент до здійснення мрії
поїхати в Італію».

СОЦІАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ
Майстерня «Emmaus» — це соціальний та освітній
проєкт, в рамках якого проводяться освітні майстер-класи для молоді з інвалідністю, спрямовані на
розвиток навичок креативної роботи із тканиною та
фурнітурою.
Головна мета проєкту – навчити молодь з інвалідністю
виробляти вироби власноруч, опанувавши різні техніки та допомогти знайти своє покликання, забезпечити
себе матеріально в майбутньому, продаючи власні
аксесуари.
Все почалося з того, що італійські партнери «Еммаусу»
подарували рулон тканини, а команда тьюторів
запропонувала дівчатам з проєкту «Летючий дім» розробити мерч-продукцію для ДАНТЕФЕСТу.
Дівчата прийняли рішення пошити екоторби з логотипом фестивалю та вже в процесі роботи навчилися машинній вишивці й створювали логотипи на сумках.
Разом з тим використовували різноманітні фарби для
тканин, щоб зробити яскраві візерунки та вишуканий
дизайн.

Зараз Майстерня стрімко розвивається: виробляються
прикраси та аксесуари з фетру, бісеру та стеклярусу.
У Майстерні з’явилася сторінка в Instagram та розділ в
інтернет-крамниці на сайті ГО «Еммаус». Дівчата з проєкту залюбки беруть участь у культурних фестивалях
та ярмарках. Так, в серпні 2020 року вироби з фетру
Юлії Золотарьової були представлені на стенді «Еммаусу» на книжковому фестивалі «Toloka» в Запоріжжі, де
їх представляла сама авторка. У вересні, на ярмарку
Slow-market на артзаводі «Механіка» у Харкові вже був
присутній «Летючий дім» майже у повному складі.
Дівчата продавали прикраси, вироблені в майстерні,
прикраси зі срібла з колекції «Летючий дім» ювелірного заводу UMAX та книжки, що в різні роки видавав
«Еммаус». Це, мабуть, перша подія, де дівчата почували себе як повноправні членкині харківського креативного комьюніті зі своєю пропозицією конкурентоспроможної продукції.

Ірина Ніколаєвська, координаторка Майстерні:
«Для мене робота в майстерні — це моменти.
Моменти радості, любові, щастя, сміху, печалі...
У своїй майстерні ми створюємо щасливі моменти
для хлопців та дівчат з інвалідністю. Навчаємо їх
створювати власноруч різноманітні аксесуари,
іграшки, малюнки. Проводимо вечірки перед
святами, спілкуємося та підтримуємо один одного.
У нас своє комьюніті, яке ми мріємо розширити».

СПІВПРАЦЯ З БІЗНЕСОМ:
AMARELLI&PARTNERS
Наша мета – допомогти нашій молоді побудувати позитивні відносини з навколишнім світом та
з суспільством. Саме цьому співпраця з
бізнес-партнерами – стратегічний пріорітет.
Партнерство важливо, що об'єднати зусиль у
реалізації спільних проектів для розвитку вразливої молоді. Бізнес-партнерам ми пропонуємо
довгоривалу win-to-win взаємодію.

Ви також можете зробити свій
внесок в реалізацію мрії учасника
або учасниці проєкту «Десята планета»! Долучайтеся до кампанії зі збору
коштів «Відкрий 10 планету»!

Франческо Амареллі — технічний директор консалтингової компанії Amarelli&Partners, член наглядової
ради ГО «Еммаус» та її великий друг. Завдяки йому та
його компанії учасники проєктів «Летючий дім» та
«Десята планета» мають змогу розкривати свої
творчі здібності. Вже третій рік поспіль хлопці та
дівчата створюють різдвяні листівки, які компанія
розсилає своїм клієнтам.
У цьому році автором різдвяних листівок став
Руслан, учасник проєкту «Десята планета». Він мріє
стати ілюстратором коміксів і на шляху до реалізації
цієї мрії його підтримує команда «Еммаусу». Завдяки
можливості від Amarelli&Partners він розробив
різдвяну листівку, яку отримають сотні людей в
Італії, а на пожертви від італійської компанії
«Еммаус» зможе оплатити Руслану курс малювання
впродовж 2021 року.

СПІВПРАЦЯ З БІЗНЕСОМ:
ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД UMAX
Василь Гіркий — директор ювелірного заводу UMAX,
член наглядової ради ГО «Еммаус». Саме йому
належала ідея створити спільну колекцію срібних
прикрас й відправляти частину коштів від продажу
на організацію.
Учасники проекту «Летючий Дім» прийняли
активну участь у розробці колекції: вони створили
ескізи виробів та були залучені до промоції під час
фестивалів або ярмарок.
Співпраця з UMAX не обмежується випуском спільної
колекції. Восени 2019 року завод розпочав програму
працевлаштування для вразливої молоді, і вже зараз
на підприємстві працює Руслан, учасник проєкту
«Десята планета».

Придбавши прикрасу з колекції «Летючий дім», ви
підтримуєте нашу місію та даруєте нашій молоді
шанс на повноцінне, щасливе життя в суспільстві!

ЛЕТЮЧИЙ ДІМ

Початок проєкту: 2013 рік.
Донори: фундація AVSI, фонд L’Œuvre d’Orient, Фундація Prima Spes, фонд Trustee of the Solidarity Charitable Trust, парафія Внебовзяття Святої Богородиці (Модена, Італія), IT-компанія PLARIUM
Партнери: соціальний кооператив SIM-PATIA; реабілітаційний центр L`Imprevisto; асоціація Amici
dell`Unita di Lavoro Sociale, IT-компанія Infopulse Ukraine, магазин текстилю «Дотик», хаб «Яблуко», Центр
«Fizio», ювелірний завод UMAX, група компаній «Prime group», клініка YourFamily
Мета проєкту: супровід молодих людей з
інвалідністю під час кризового переходу від
ізольованого життя в інтернатах до самостійного, а також на тривалому етапі дорослішання.
Це стає можливим завдяки побудові міцних
стосунків із командою проєкту, які формують у
хлопців та дівчат почуття безпеки, здатність
довіряти світу та відчуття, що «я є цінністю».

Проєкт об’єднує кілька квартир із різними формами
проживання (груповим та індивідуальним), а також
працює з молоддю, яка має власне помешкання. На
сьогодні ядром проєкту є власне приміщення, що
належить громадській організації «Еммаус», у якому
одночасно можуть проживати 6 дівчат та більш ніж
20 підлітків отримувати безкоштовну освітню, психологічну та матеріальну підтримку.

Освітні консультації
Групові та індивідуальні заняття з базових
дисциплін, мовні курси, консультації під
час написання наукових, курсових і
дипломних робіт.

Індивідуальні та групові заходи,
спрямовані на засвоєння базових
побутових навичок
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квартири
супроводжуваного
проживання
учасників
та учасниць проєкту
учасники,
які працюють

Закупівля продуктів та приготування їжі, хатня
робота, фінансова грамотність та комунікація з
державними інституціями (лікарні, навчальні заклади, соціальні служби тощо).

Фізична реабілітація та медичний
супровід
Програма занять з фізичної реабілітації та медичного
супроводу, яка допомагає стабілізувати та покращити
стан здоров’я учасників проєкту.

Заходи, спрямовані на соціалізацію
Щотижневі зустрічі та вечері, де обговорюються
важливі моменти у житті кожного з учасників та
побутові питання

Профорієнтаційні активності
Психологічний та менторський супровід з метою
консультування учасників проєкту щодо їхніх професійних бажань та можливостей

Психологічна реабілітація та супровід
За необхідності забезпечуємо професійну психологічну підтримку: індивідуальні консультації психолога
та групові тренінги з арт-терапії та розвитку soft-skills.

Юридичний супровід
Допомога у розв’язанні юридичних питань, які
виникають у мешканців «Летючого дому»
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ДЕСЯТА ПЛАНЕТА

Початок проєкту: 2019 рік.
Донори: фонд L’Œuvre d’Orient, італійські родини з асоціації I Bambini dell’Est, фонд Trustee Charitable
Foundation
Партнери: Асоціація I Bambini dell’Est, консалтингова компанія Amarelli&Partners, БФ «Трохи Вогню»,
центр психологічної підтримки VitaNova, клініка YourFamily, ХОБФ «Соціальна служба допомоги», хаб
«Яблуко», проєкт «Ніхвоста», Центр «Fizio», БО «Брайт Кідз», ювелірний завод UMAX
«Десята Планета» — це проєкт, у центрі якого знаходяться квартири супроводжуваного проживання для випускників інтернатів або дитячих будинків віком від 18 до 26
років.
Проект розпочався у жовтні 2018 року завдяки співпраці
з італійською асоціацією «I Bambini dell’Est» (Мілан) —
асоціації сімей, які запрошують на тривале перебування
під час зимових та літніх канікул дітей та підлітків з
інтернатів України, дистанційно супроводжують та
підтримують їх. Багатьох дітей ці родини всиновили, а
частина з тих, хто залишився в Харкові, стали учасниками проєкту «Десята Планета». Більшість із них мають
італійські родини з асоціації, які вважають їх своїми
«українськими дітьми» й продовжують ними опікуватися після досягнення повноліття.

Мета проєкту — створити простір дружньої та родинної підтримки як життєвого
фундаменту для молодих людей, завдяки
якому вони зможуть почуватися в безпеці
і бути впевненими у власних силах на
шляху дорослішання та руху до самостійного життя.
В рамках проєкту наша команда надає
учасникам індивідуальний супровід за
такими напрямками:
Менторство;
Освіта;
Профорієнтація;
Психологічна підтримка;
Соціалізація;
Медицина;
Юридичні питання.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД
Коронавірус: можливість для креативності
Під час локдауну навесні 2020 року учасники та
тьютори проєкту «Десята планета» виїхали у заміський будинок, що надав в безкоштовне користування
ХОБФ «Служба соціальної допомоги». Під час двох
місяців ізоляції команда відмітила схильності та
інтерес до організації події в одного з учасників
проекту на ім’я Едуард. Після чого виникла ідея
надати Едуарду можливість для розвитку за цим
напрямом, запропонувавши йому бути координатором реальної благодійної акції «Я на відстані, але з
тобою», започаткованої за ініціативи «Еммаусу».
Благодійну Акцію зі збору продуктів було проведено
з 4 по 6 грудня 2020 року за підтримки двох партнерських супермаркетів Ашан у Харкові. Вона була
спрямована на підтримку малозабезпечених сімей,
людей похилого віку та людей з інвалідністю. Впродовж трьох днів клієнти супермаркетів мало змогу

купити продукти або зробити благодійний внесок
на підтримку учасників проєктів трьох харківських
благодійних організацій.
Партнерство «Еммаусу» з Ашаном розпочалося у
2018 році, коли перший раз Фундація «АШАН для
молоді» підтримала наш проєкт про здорове
харчування для молоді з інвалідністю. Під час
реалізації проєкту ми стали партнерами локального супермаркету АШАН Тарасівська та співпрацюємо за різними напрямами до сьогодні. Окрім
проведення благодійної акції, яку маємо на меті
зробити щорічною, також беремо участь у програмі працевлаштування для людей з інвалідністю.
Восени 2020 року в гіпермаркеті АШАН Тарасівська
було працевлаштовано учасницю проєкту «Летючий дім» Тетяну.

Перемагаємо разом
Віталій Притула, хлопець 26 років, який є учасником
проєкту «Летючий Дім» з 2013 року. З 2015 під час
навчання в Політехнічному університеті командою
Еммаус було розпочато його супровід у здобутті
професії. За цей час було зроблено багато кроків:
проходження it-курсів, два стажування на базі «Еммаусу», під час яких Віталік розробляв сайт для ДАНТЕФЕСТу, довготривалі заняття з ментором з опанування програм з дизайну та постійна підтримка
командою задля спільної мети – надати можливість
Віталіку самостійно проживати у квартирі та залишитися у Харкові.
Одним з найважливіших кроків для професійного
розвитку, а також шансом повірити у себе, для
Віталіка стала підготовка диплому бакалавра.
Дипломна робота стала частиною великого проєкту
it-компанії Infopulse Ukraine з розробки сайту для
Інклюзивного Хабу «Еммаусу» (inclusivehub.com.ua).
До проєкту були залучені спеціалісти hr-відділу та
велика команда програмістів Infopulse, завідувачка
кафедри та деякі студенти Київського Політехнічного
університету. Один з програмістів був ментором,
який навчав та підтримував Віталіка.

Після успішного захисту Віталік підтвердив своє
бажання розвиватися в it-галузі. У вересні 2020 року
йому було запропоновано співробітництво з «Еммаусом», в рамках якого він продовжує розвивати
навички web-розробки, та розпочато пошук роботи
в it-сфері.
Infopulse Ukraine з 2018 року є партнером ГО
«Еммаус». Це партнерство започаткувала Лалі Ліпартеліані-Бедоєва, одна з засновниць «Еммаусу», яка
приєдналася до команди Infopulse Kharkiv у якості
HR-менеджерки. Вона запропонувала низку соціальних ініціатив, до реалізації яких охоче приєдналися
волонтери компанії. У 2018 році Infopulse фінансово
підтримав благодійний фестиваль ДАНТЕФЕСТ. У
2019 році за ініціативи харківського офісу на
підтримку Інклюзивного хабу було організовано
турнір із боулінгу «Грай за хаб», у якому взяла участь
команда Infopulse Kharkiv. А у 2020 році зробив
основний фінансовий внесок для викупу приміщення для Хабу.

ІНКЛЮЗИВНИЙ ХАБ
Початок проєкту: 2019 рік
Донори: ІТ-компанія Infopulse Ukraine, італійський ресторан Ristorante Bergamasco, центр краси
«Континент», туристичне агентство «Фабрика Путешествий», реабілітаційний центр Fizio, ювелірний завод
UMAX, ротарі-клуб «Харків-Мрія», фракція «Самопоміч», освітній проєкт для підлітків TEENS, благодійна
крамниця «Ясна річ» та 257 небайдужих громадян.
Партнери: кафе «Бариста», соціальний кооператив SIM-PATIA, IT-студія Plarium, фундація «АШАН», УАЛ,
медіапроєкт «Накипіло», регіон Емілія-Романья (Італія)
Інклюзивний хаб — це перший в Харкові відкритий освітній простір з фокусом на інклюзії, який
пропонує комплексну програму навчання, професійну орієнтацію та менторський супровід для
випускників інтернатів та молоді з інвалідністю.
Інклюзивний хаб має п’ять основних напрямків:
навчання, профорієнтація, адаптація, дружба та
соціалізація та обмін досвідом.
Карантин та локдаун 2020 року внесли зміни у заплановані заходи хабу, тому офлайн активності стартували лише в вересні.

У листопаді відбувся перезапуск
проєкту «Латук»
«Латук» — проєкт, який розпочався у 2018 році. У
цьому проєкті молоді люди з інвалідністю та випускники інтернатів вчилися складати правильний
раціон, обирати продукти й готувати.
Наразі вісім юнаків та дівчат з ментальною інвалідністю відвідують Інклюзивний хаб щотижня, щоб виготовляти іграшки з тканини, малювати, спілкуватися
та слухати музику.

Хлопці та дівчата навчаються працювати із тканиною: вирізати, шити, склеювати, обирати кольори й
фактури. Іграшки та інші творчі доробки учасники
забирають собі чи дарують близьким людям.
З учасниками працюють менторки та учасниці соціальної майстерні «Еммаус»: Валерія Талашко, Юлія
Золотарьова та координаторка Ірина Ніколаєвська.
До занять регулярно долучаються художниці та
художники та проводять майстер-класів з акварелі,
ліплення та іншої творчої діяльності.

МАЛЕНЬКИЙ ВСЕСВІТ

Початок проєкту: 2019 рік.
Донори: Loyola Foundation
Партнери: Богодухівський дитячий будинок-інтернат, соціальний кооператив «Nazareno»,
центр «Емаус» (Львів)

Мета проєкту — відкрити дім підтриманого
проживання для 6 дівчат з ментальною
інвалідністю та створити умови для їхнього
гідного життя у суспільстві у довгостроковій
перспективі.

Проєкт «Маленький всесвіт» — перший в історії
«Еммаусу» досвід тісної співпраці з інтернатним
закладом. Це стало можливим тому, що адміністрація та виховна команда Богодухівського дитячого
будинку-інтернату зацікавлена у альтернативі для

дівчат молодіжного відділення після закінчення
перебування у їхньому будинку. Наразі, єдина
можливість – перехід до психоневрологічного
інтернату для дорослих. В Декларації про наміри
в основу довготривалого партнерства покладено домовленість про впровадження консолідованих дій та заходів, спрямованих на підготовку
дівчат-вихованок до виходу з інтернату в
зовнішній світ, з перспективою створення дому
підтриманого проживання та індивідуальної
програми інтеграції та розвитку для кожної
учасниці.

Фази проекту:
1а. 2019-2021 Підготовка: щотижневі заняття з
дівчатами на базі інтернату/онлайн, курс повільного
читання, індивідуальні співбесіди, екскурсії Харковом та спілкування з командою Еммаусу, групові
зустрічі з мешканками Летючого Дому, профорієнтаційні майстер-класи у Майстерні Еммаус, розробка
індивідуальних програм супровіду;
1б. Створення та реалізація програми тренінгів для
вихователів інтернату з метою підвищення компетенцій; аплікація програми у інших закладах;
2. Адаптація до життя за межами інтернату:
проживання у квартирі/ах під постійним
супроводом команди Еммаусу, розвиток побутових
навичок та планування життя, фінансова
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грамотність, психологічна підтримка, емоційний
розвиток, профорієнтаційна індивідуальна програма;
3. Стабілізація: оцінка навичок самостійного
поживання та корегування залученості менторів,
реалізація індивідуальних програм розвитку, супровід
у працевлаштуванні;
4. Створення дому підтриманого проживання (один з
варіантів, за підтримки держави) з можливістю
проживати у ньому усе життя.
Проект передбачає супервізію та моніторинг з боку
італійських партнерів з Соціального Кооперативу
Nazareno, а також співпрацю та обмін досвідом з
колегами з Центру Емаус (Львів).
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Придбання 1 автомобілю
для потреб проєкту
У вересні 2020 року команда «Еммаусу» організувала
зустріч з представниками Департаменту соціального
захисту населення Харківської обласної ради. Під час
партнерської зустрічі відбулася презентація проєкту
та була представлена стратегія його розвитку, а
також анонс зустрічі із представниками регіону
Емілія-Романья у 2021 році за умови послаблення
карантину.

ІНКЛЮЕНДО

INCLUSIONE GIOVANI DISABILI — UCRAINA
«Включення молоді з інвалідністю в Україні»
Початок реалізації: 2019 рік
Донори: Регіон Емілія-Романья
Партнери: фонд AVSI, соціальний кооператив Nazareno, асоціація Agevolando, фонд «Професійний
розвиток Харкова», Український Католицький Університет, Центр «Емаус», Харківський обласний
будинок дитини «Гіппократ», медіапроєкт «Накипіло»

Інклюендо — проєкт з промоції соціальної
інтеграції молоді з інвалідністю та випускників
будинків-інтернатів Харкова шляхом створення
умов для їх професійного навчання та реалізації
та підвищення компетенцій операторів у сфері
соціального супроводу вразливої молоді.

Головними досягненнями 2020 року були три події,
що тісно пов’язані між собою:
створення дорожньої мапи підтримки молоді,
що виховується без батьків, та молоді з
інвалідністю»;
видання практичних рекомендацій «Дім:
досвід прийняття. Практики включення в
Україні та Італії»;
проведення трьох онлайн-конференцій на
тему «Підтримка молоді з інвалідністю та
випускників інтернатів: партнерство громади,
бізнесу та влади»

Практичний посібник

В листопаді 2020 року в ГО «Еммаус» друком вийшла
унікальна книжка. Це перша в Україні збірка практичних рекомендацій «Дім: досвід прийняття. Практики
включення в Україні та в Італії». Книга базується на
дослідженні домів підтриманого проживання України
та Італії, що провів «Еммаус» у співпраці з італійськими та українськими колегами. У дослідженні брали
участь директори, координатори, тьютори, асистенти
та самі мешканці Домів.
Одним зі стратегічним партнерів «Еммаус», що взяв
участь у дослідженні, є львівський «Центр «Емаус».
Вже майже 20 років Центр працює над соціальною
інтеграцією людей з ментальною інвалідністю. Центр
працює на базі Українського Католицького Університету та серед своїх проектів має: дім підтриманого
проживання для людей с ментальної інвалідністю,

унікальну програму супроводу у працевлаштуванні,
просвітницьку програму, що реалізує по всій Україні.
У книзі зібрані різні досвіди роботи Домів
підтриманого проживання в Україні та Італії,
які приймають повнолітніх людей із ментальною та/або фізичною інвалідністю, випускників
інтернатів, молодь, позбавлену батьківського
піклування, та інших вразливих людей.

Мапа підтримки

У 2020 роц і ГО «Еммаус» (Харків ) разом з ГО «Бачити
серцем» (Київ) і Кафедрою педагогіки та соціальної
роботи Українського Католицького Університету
(Львів) ініціювали проєкт «МАПА ПІДТРИМКИ молоді,
що виховується без батьків, та молоді з інвалідністю».
Мета проєкту: зібрати базу організацій з усієї України та інформувати потенційних бенефіціарів про
можливі форм и підтримки т а побудувати партнерські відносини між організаціями, що надають
допомогу.
Результат проєкту очікується в 2021 році. Наразі над
онлайн-платформую «Мапа підтримки» працюює
учасник «Летючого дому» та наш колега Віталій.

Разом з колегами з «Професійного Фонду
Харкова» провели більше ніж 160 індивідуальних консультацій з молоддю. Індивідуальний
профорієнтаційний супровід складався з
колаборації трьох спеціалістів: психолога,
тренера та hr-менеджера, які, кожен зі свого
боку, працювали з тематиками, пов’язаними з
вибором сфери діяльності та пошуком роботи.
Пандемія Covid не дозволила проводити
заплановані офлайн групові профорієнтаційні
тренінги з розвитку професійних компетенцій,
тому вони були проведені в онлайн режимі.
Окрім того, ми залучили у команду ментора з
працевлаштування, який, по-перше, розробляє
разом з командою та втілює індивідуальні
проєкти професійного розвитку (тренінги,
стажування, курси, «індивідуальні проекти»)
кожного учасника, а, по-друге, супроводжує піл
час пошуку роботи та інтеграції на робочому
місці.

Профорієнтація

Конференції
В листопаді та грудні 2020 року відбувся цикл
онлайн-конференцій, які стали результатом і однією
з форм презентації практичного посібника.
Мета конференцій — привернути увагу до
проблем, з якими стикаються молоді люди з
інвалідністю та молодь, яка росте без батьків.
Дослідити існуючі способи допомоги та
можливості зростання якості цієї допомоги,
об’єднавши зусилля громади, бізнесу та влади.

Онлайн-конференція: «Підтримка молоді з інвалідністю та
випускників інтернатів: партнерство громади, бізнесу та влади»
26-27 листопада 2020 року
Співавтором посібника та співорганізатором першої
конференції виступила кафедра соціальних
інновацій Українського Католицького
Університету. Співробітники кафедри в цьому році
розпочали дослідження реформи інтернатів, вивчення
альтернативної моделі інтернатному вихованню, а
саме — домів супроводжуваного проживання. Це
фактично перекликається з тим, що на практиці
впроваджує «Еммаус» в Харкові, і це природно
сформувало платформу для подальшого
стратегічного партнерства громадської організації
та вищого навчального закладу.

Ця конференція була побудована навколо першої
презентації книги «Дім: досвід прийняття.
Практики включення в Україні та в Італії». На
дводенній дискусії учасники обговорювали
існуючі способи підтримки бенефіціарів та
обмірковували, як об’єднавши зусилля, можна
надати більш якісну допомогу.

Конференції
Онлайн-конференція «Людина. Гідність. Можливості».
Співорганізатор конференції: ГО «Бачити серцем» (Київ)
9 грудня 2020 року
У другій конференції ГО «Еммаус» поділився кейсом
відкриття будинку супроводжуваного проживання
«Летючий дім»: яку модель дому обрали, який потрібен бюджет на його утримання, які є особливості
виховної роботи. Також, висвітлили досвід співпраці з
психоневрологічним диспансером: напрацювання та
складнощі, з якими зіткнулися.
Колеги з ГО «Бачити серцем» на прикладі роботи
«Творчої Майстерні «ТАК» розказали про практичні
кейси у роботі з молоддю з комплексними порушен-

нями розвитку, а саме про: програму і напрями
роботи, наповнення кожного курсу, роботу з батьками та студентами, комплексний підхід та принципи у
роботі, які застосовують у всіх своїх проєктах.
Серджіо Зіні, президент італійського соціального
кооперативу «Nazareno», який на сьогодні об'єднує 4
міста, 540 людей та безліч майстерень, поділився
досвідом організації майстерень та досвідом відкриття домів та квартир супроводжуваного проживання.

Конференція «Працевлаштування молодих людей позбавлених
батьківського піклування та молодих людей з інвалідністю» (Харків)
17 грудня 2020 року
На зустрічі ГО «Еммаус» з представниками бізнесу був представлений огляд останніх успішних кейсів партнерства: навчання, профорієнтації, працевлаштування та інших.
Infopulse Україна — навчання та профорієнтаційний супровід учасника проєкту «Летючий дім»
Віталія

Харківська школа архітектури — розробка
магістрами ХША проєктів майбутнього соціального кооперативу «Еммаус»

Мережа гіпермаркетів АШАН — проведення
благодійної акції «Я на відстані, але з тобою» ГО
«Еммаус» та під кураторством учасника проєкту
«Десята планета» Єдуарда

Олессандра Бриньола, Фонд Prima Spes
(Італія) поділилася досвідом співпраці фонду з
ГО «Еммаус» та тим, чому з 2013 гоку невпинно
підтримують організацію

Ювелірний завод UMAX — створення колекції
срібних прикрас «Летючий дім», дизайн яких
розробляли дівчата з однойменного проєкту
«Еммаусу». Дівчата також отримують кошти з
продажу прикрас

Елена Маццола, голова ради правління ГО
«Еммаус», директорка «Центру європейської
культури «Данте»» презентувала кейси працевлаштування молоді в ГО «Еммаус»

Ресторан «Стара Вежа» — працевлаштування
учасника проєкту «Десята планета». Саша працює
в ресторані офіціантом

Анастасія Золотова, виконавча директорка ГО
«Еммаус» розказала, які є нагальні потреби у
організації та які є можливості підтримки

В 2014 році командою «Еммаусу» було ініційовано
створення «Центру європейської культури «Данте».
Данте-центр працює головним чином як організатор
соціально-культурних подій, зокрема фестивалю
ДАНТЕФЕСТ та як видавництво. На цей час Центром
європейської культури «Данте» у партнерстві з
видавництвом «Дух і Літера» та видавцем Олександром Савчуком видано 10 книжок. Всі вони об'єднані
місією допомогти вразливій молоді у пошуку власного шляху до самостійного життя та спеціалістам, які у
своїй соціальній роботі стикаються з різними формами вразливості та працюють у сфері соціальної
адаптації молоді.

Мигель Маньяра
Оскар Мілош, з коментарями
Франко Нембріні
Шедевр європейської літератури та
радикальна інтерпретація «донжуанства» як робота розпізнавання
свого доброго серця

Данте, поэт желания. Ад
Франко Нембріні
Дивна подорож дантівським
потойбіччям в пошуку сил проживати власне життя

КНИГИ

Дім: досвід прийняття.
Практики включення в
Україні та в Італії
А. Золотова, С. Когут, Ю. Кокоячук,
О. Куц, Е. Маццола, С. Муньяно,
Н. Назар, Т. Розвадовська,
О. Філоненко. За редакції
Є. Фролової
Практичний посібник, що базується на дослідженні будинків супроводжуваного проживання
України та Італії

Данте, поэт желания.
Чистилище
Франко Нембріні
Незнищенне прагнення людини
почати все спочатку: після скоєного зла, після падінь, знову стати
«чистим і гідним»

Данте, поэт желания. Рай

От отца к сыну

Франко Нембріні

Франко Нембріні

Головна мудрість дантівської
пригоди — не втратити чуйність
до справжнього щастя

«Виховувати, не ставлячи перед
собою завдання виховувати»:
усвідомлення дорослими свого
батьківства і настанова на свободу
дитини

Говиндо. Дар Матери
Терезы
Марина Річчі
Неймовірно чуттєва та глибока
книжка про всиновлення хлопчика з інвалідністю та відкриття
сили справжньої любові

Возвращаясь домой.
L’Imprevisto
Сильвіо Каттаріна
Дуже особиста історія створення реабілітаційного центру для
алко- та наркозалежної молоді

Педагогика невинной
боли
Дон Карло Ньоккі
Трагедія війни як досвід милосердя. Книга італійського
військового капелана, який
пройшов всю Європу в Другій
світовій війні

Вогонь горить завжди.
Як віднайти жагу до
життя
Сильвіо Каттаріна
Відверте звернення до кожної
людини, яка переживає момент
зневіри й тривоги перед викликами власного життя

Усі книжки можна придбати в книгарні
на сайті ГО «Еммаус»

Участь у книжковому
фестивалі «Толока»
У серпні 2020 року ГО «Еммаус» та «Центр європейської культури Данте» вперше взяли участь у книжковому фестивалі. Це була «Toloka» у Запоріжжі. Фестиваль зібрав понад 19 тисяч відвідувачів, які купували
книги, слухали читання, відвідували презентації,
дивились кіно, танцювали на концертах і відкривали
нові грані культури.
На фестивалі «Еммаус» мав власний стенд, на якому
були представлені всі найменування книг, сувенірна
продукція та вироби соціальної майстерні «Еммаус».
Як книжки, так і прикраси мали попит у відвідувачів,
але безперечним хітом за всі дні фестивалю виявилася трилогія Франко Нембріні «Данте. Поет бажання».
Окрім стенда і продажу книжок, «Еммаус» влаштував
презентацію на тему «Соціальна адаптація вразливої
молоді: до чого тут книжки». На презентації директорка «Еммаусу» Анастасія Золотова разом з дівчатами з
«Летючого дому» розповіли фестивальній публіці про
громадську діяльність, особливості соціальної роботи
та про концепцію видавництва: кого ми видаємо,
навіщо і для кого. Дівчата з «Летючого дому» —
Олена Куц і Таня Баранова — вперше мали досвід
публічного виступу перед українськими слухачами та,
подолавши хвилинну невпевненість, плідно провели
презентацію та розповіли про свій досвід спілкування
з авторами наших книжок та про їх величезний
вплив на їхні життя.

РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ
Місія «Еммаусу» полягає у супроводі молоді, позбавленої батьківської опіки та молоді з інвалідністю у пошуці
власного шляху у житті. Одним з найважливіших
інструментів у цій роботі є створення домів супроводжуваного проживання, як місць для їхнього зростання
та підготовки до самостійного життя.
Ідея кооперативу народилася як продовження проєкту
«Летючий дім»: багаторічний супровід перших мешканок дому показав, що їхні травми (відчуття покинутості
та фізична інвалідність, які з часом мають тенденцію до
загострення), не дозволяють їм думати про досягнення
повної стабільності поза стосунками та співжиттям із
«сім’єю» Еммаусу, яка ними опікується.
Мета проєкту — створити соціальний інклюзивний
кооператив, який пропонує приватні помешкання (дві
квартири для сімей тьюторів та 4 квартири для дівчат,
які вийшли з проєкту «Летючий дім»), публічні простори (дві квартири різної площі та велика спільна зона) та
місце для роботи (майстерня та кімнати для роботи та
навчання).
Великим поштовхом до запуску цього проєкту стала
співпраця із ХША (Харківською школою архітектури) —
сучасним та інноваційним навчальним закладом,
який пропонує своїм студентам освіту європейського
рівня. Олег Дроздов, архітектор та засновник ХША,
обрав «Еммаус» у якості клієнта для академічного
дослідження магістрів 2020-2021 років. З липня 2020
року студенти ХША на волонтерських засадах працюють з командою «Еммаусу» над декількома варіантами
архітектурних проєктів майбутнього кооперативу. На
фінальному етапі дослідження буде організовано
публічну презентацію проєкту для представників
громадського сектору, Департаменту соціального
захисту населення Харківської області та бізнес-спільноти.

Елєна Маццола, голова правління ГО
«Еммаус»: «Нам потрібне місце, де ми
матимемо змогу рости й зрозуміти своє
призначення. Щоб хлопці та дівчата були
впевнені, що у них є дім, є з ким святкувати
Новий рік та інші свята. Ми хочемо, щоб
вони могли отримувати любов і силу, щоб
побудувати свій власний дім у майбутньому. Щоб вони знали, що є ми, ті, хто
любить їх, для кого вони надважливі. І це
щось міцне та непорушне, адже наш дім —
це їхній дім»

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
АДАПТАЦІЯ

Ми реалізуємо комплексну програму з адаптації до самостійного
життя молоді з інвалідністю та випускників інтернатів. Програма
пропонує індивідуальний менторський, освітній, профорієнтаційний, психологічний, медичний та юридичний супровід й реалізується на базі квартир супроводжуваного проживання та Інклюзивного хабу

Наші плани:
ОБ’ЄДНАТИ СОЦІАЛЬНІ ТА БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ІНКЛЮЗИВНОГО ХАБУ*
*Інклюзивний хаб — це перший в Харкові відкритий освітній простір з фокусом на інклюзії, який пропонує комплексну програму навчання, професійну орієнтацію та щоденний менторський супровід для молоді
Залучити додаткові кошти для завершення
ремонтних робіт;
Підготувати приміщення до експлуатації;
Підготувати календарний план заходів Інклюзивного хабу;

Завершити розробку та наповнення матеріалами сайту Інклюзивного хабу;
Проводити фандрейзингові аперитиви на
користь Інклюзивного хабу.

ПІДТРИМУВАТИ ЧИННІ ДОМИ СУПРОВОДЖУВАНОГО ПРОЖИВАННЯ
Пошук грошових та матеріальних ресурсів для
підтримки діяльності чинних домів;
Проводити супервізії командної роботи;
Надавати увесь комплекс адаптаційних послуг
мешканцям чинних домів;

Оцінювати ефективність діяльності та корегувати адаптаційну програму залежно від потреб
бенефіціарів.

ВІДКРИВАТИ НОВІ ДОМИ СУПРОВОДЖУВАНОГО ПРОЖИВАННЯ
Збільшити кількість домів супроводжуваного
проживання в Харкові;
Встановлювати партнерства та підписувати
меморандуми про співпрацю з інтернатними
установами Харківської області;

Обмінюватися досвідом з організації діяльності
домів супроводжуваного проживання для
молоді із партнерськими організаціями;
Доповнення адаптаційної програми з урахуванням потреб мешканців нових домів супроводжуваного проживання.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
КОЛАБОРАЦІЯ

Ми залучаємо партнерів до кола друзів «Еммаусу» та об’єднуємо зусилля з громадським сектором та бізнес-спільнотами, які
поділяють наші цінності. Обмінюємося досвідом та ділимося
ресурсами. Разом будуємо спільноту, яка приймає та надає
можливості молоді з інвалідністю та випускниками інтернатів

Наші плани:
ЗАЛУЧАТИ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ ДО СПІВПРАЦІ ТА ПІДТРИМКИ
ПРОЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Організувати благодійні зустрічі для друзів
«Еммаусу»;
Проводити благодійні боулінг-турніри та інші
події;
Залучати партнерів до розбудови програми
«Супровід у працевлаштуванні молоді з інвалідністю та випускників інтернатів»;

Створювати колаборації в рамках проєкту
«Майстерня Еммаус»;
Ініціювати та реалізовувати проєкти корпоративної підтримки.

ЗАЛУЧАТИ ДО СПІВПРАЦІ ПАРТНЕРІВ ІЗ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Ініціювання та супровід у налагодженні зв’язків
між представниками регіону Емілія-Романья та
Харківської обласної ради;

Налагодження зв’язків та співпраці із Департаментом соціального захисту населення Харківської міської ради.

ЗАЛУЧАТИ ПАРТНЕРІВ З ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА
ІТАЛІЇ ДО СПІВПРАЦІ ТА ОБМІНУ ДОСВІДОМ
Побудувати стратегічні партнерства для створення проєкту з адаптації до самостійного життя
молоді з Богодухівського психоневрологічного
інтернату;
Проводити консультації та супервізії проєктів
«Летючий дім» та «Десята планета» та командної
роботи з експертами громадського сектору
Італії;

Обмінюватися досвідом та інструментами
супроводу молоді з інвалідністю та випускників
інтернатів з партнерськими організаціями в
Україні;
Співпрацювати з університетами для залучення
студентів до участі у проєктній діяльності;
Запрошувати волонтерів з Італії для довгострокового перебування в Україні та залучати їх до
роботи в організації.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
ПРОМОЦІЯ

Ми прагнемо бути відкритими, прозорими та ефективними,
висвітлювати проблеми та можливості адаптації молоді з інвалідністю та випускників інтернатів, залучати партнерські інституції, бізнес-спільноти та громадян до співпраці

Наші плани:
ПРОМОТУВАТИ КУЛЬТУРУ БЛАГОДІЙНОСТІ
Інформувати про діяльність та досягнення
організації;
Висвітлювати діяльність в рамках проєктів;
Висвітлювати роботу з бізнес-спільнотами;
Висвітлювати роботу із громадянами;

Регулярно проводити благодійну акцію «Я на
відстані, але з тобою»;
Проводити промоційні та фандрейзингові
кампаній серед бізнес-спільноти та громадян в
Україні та Італії.

ПРОМОТУВАТИ ІДЕЮ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ВАЖЛИВІСТЬ
АДАПТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ МОЛОДІ
Розповсюджувати та промотувати практичні
рекомендації «Дім: досвід прийняття. Практики
включення в Україні та Італії»;
Створити та промотувати дорожню карту підтримки молоді, що виховується без батьків та молоді з
інвалідністю;
Проводити практичні семінари за участі італійських експертів громадського сектору на тему
адаптаційного супроводу молоді;

Створити та опублікувати дорожню мапу
громадських ініціатив, зайнятих у сфері адаптаційного супроводу молоді;
Побудувати партнерську мережу з громадськими організаціями України, які працюють у сфері
адаптації та супроводу молоді;
Долучатися до адвокаційних кампаній, ініційованих партнерськими організаціями.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
НАДХОДЖЕННЯ
Сума, грн
3 957 750,00
462 969,00
470 720,00
354 363,00
141 620,00

Джерело доходів
Гранти іноземні
Гранти Україна
Благодійні пожертви від бізнес-спільноти
Благодійні пожертви від приватних осіб-іноземців
Благодійні пожертви від приватних осіб, Україна

5 387 422,00

Усього

ВИТРАТИ
Сума, грн
509 361,00
1 791 323,00
578 584,00
803 291,00
391 773,00
763 665,00
766 709,00
5 604 706,00

Летючий дім
10 планета
Маленький всесвіт + придбання авто для тютора
Інклюендо
Інклюзивний хаб (організація освітньої програми)
Адмін витрати (власний внесок)
Купівля приміщення (залишок суми)
Усього

НАШІ КОНТАКТИ
Контакти:

Реквізити:

emmaus.com.ua
FB: @emmaus.kh
Insta: @emmaus.kh
@emmaus.handmade
emmaus.kharkov@gmail.com
+380675724472

№ рахунку: 26007052101957
Назва банку: АТ КБ «Приватбанк»
МФО банку: 351533
ЕДРПОУ ГО «Еммаус»: 37660459
Призначення платежу: благодійна
пожертва на статутну діяльність

Підтримати нас:

ДОНОРИ ТА СПОНСОРИ
Amici
di
Cultura
Amici dell`Unita
di Lavoro Sociale

ПАРТНЕРИ

