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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Смірнова Євгенія Ігорівна
Дата народження
Місце народження
Місце роботи
Посада
Посадові обов’язки

Освіта

22 січня 1988 р.
Київ
Громадська організація «Маленьке серце з
мистецтвом»
Голова правління Громадської організації
«Маленьке серце з мистецтвом»
• Створення концепції і стратегії ГО;
• Робота з державними органами і міжнародними
організаціями;
• Стратегічне і тактичне управління, планування,
реалізація завдань;
• Створення веб-сайту громадської організації;
• Розробка і прийняття маркетингової стратегії;
• Розробка презентації для вітчизняних та
іноземних донорів;
• Встановлення співпраці і проведення
переговорів з іноземними та вітчизняними
донорами, міжнародними організаціями, органами
державної влади;
• Підтримка відносин з основними партнерами;
• Планування та управління людськими
ресурсами;
• Вибір професійних кадрів;
• Управління командою;
• Презентація діяльності громадської організації
та її проектів як на національному, так і на
міжнародному рівнях;
• Фінансове планування.
2014 Сотбіс, Лондон, Інвестиції в сучасному
мистецтві
2011-2012 Language learning school Manhattan
Language, Нью-Йорк, США, навчання англійській
мові
2010-2012 Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв, Київ, бакалаврат
(мистецтвознавець, диплом з відзнакою)
2007-2010 Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв, Київ, Менеджмент
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Володіння мовами
Нагороди, почесні
звання
Досвід роботи

Загальний стаж
роботи
Стаж волонтерської
діяльності
Контактна
інформація

виставкової справи (диплом з відзнакою)
2005 - 2009 Національний авіаційнний
університет, Київ, Україна (бакалаврат,
психологія)
Українська, російська, англійська
«Киянка року» 2016, «Волонтер року» 2016
Засновник Школи Супергероїв
Засновник Громадської організації «Маленьке
серце з мистецтвом»
Галерея «Бехтеровка», директор (Київ)
Галерея «Триптих», директор (Київ)
Арт-дилер (Нью-Йорк, США)
Галерея «Татьяна Mironova Gallery», арт-директор
(Киев)
Верховна Рада України, Департамент експедиції й
документообігу
Галерея «Да Вінчі», арт-менеджер (Київ)
11 років
5 років
Тел. +380672811222,
e-mail: es@artinukraine.com
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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 2018
Ярмарок громадських організацій Positive Life
Дата проведення: 18-20 cічня 2018
Тривалість: 24 години протягом трьох днів
Місце проведення заходу (установа, місто): Національний історикоархітектурний музей «Київська фортеця», приміщення другого копаніру,
адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 24 а
Кількість учасників:
Загалом Ярмарку громадських організацій Positive Life відвідали,
долучились до обговорень представники більше 40 громадських організацій з
різних регіонів України. З них 17 громадських організацій стали учасниками
першого Ярмарку громадських організацій, їх кращі практики увійшли до
каталогу “Positive Life”.
Були представлені Східні, Південні та Центральні області України. Це
пов’язано з тим, що саме в цих регіонах проблема розповсюдження ВІЛінфекції стоїть особливо гостро.
За три дні проведення Ярмарку громадських організацій Positive Life
захід відвідали близько 350 осіб (перший день ~ 150, другий ~ 60, третій ~
150). Нерівномірна відвідуваність пов’язана з тим, що 19 січня 2018 року в
Києві була заметіль та сильний вітер, через яку рух в Києві було частково
паралізовано
На сторінках Ярмарку громадських організацій Positive Life та Small
Heart with Аrt регулярно випускаються дописи про активності, що мали місце
під час проведення заходу. Завдяки гарно складеній програмі, роботі SMM
менеджера та, в першу чергу, громадським активістам охоплено аудиторію в
58 тисяч осіб.
Місія Ярмарку громадських організацій Positive Life – об’єднання та
координація волонтерських спільнот та громадських організацій задля
популяризації та якісного розвитку недержавного сектору соціальних послуг.
Ярмарок – це ефективний майданчик для обміну унікальним досвідом та
налагодження комунікацій серед представників неурядових організацій,
державних установ і міжнародних фондів.
Нами до участі в Ярмарку були залучені найефективніші неурядові
організації України, що реалізують освітні програми, проекти з протидії
епідемії ВІЛ/СНІДу, ресоціалізації, зменшення шкоди та адвокаційні
програми проти стигми та дискримінації стосовно людей, що живуть з ВІЛ.
Було підготовлено двомовний каталог Positive Life, що складається з
двох частин – опису та учасників художньої виставки “B Positive”, що
проходила в Американському домі з 1 по 20 грудня 2017, та опису Ярмарку
громадських організацій та кращих практик у сфері соціальних послуг.
Надруковано 200 екземплярів каталогу, які було розповсюджено серед
учасників та відвідувачів заходу. Також кожному відвідувачу надавався
буклет «Протестуйся на ВІЛ», що містить інформацію про безпечну
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поведінку, можливість отримання допомоги з питань консультування та
тестування на ВІЛ/СНІД та толерантне відношення до ВІЛ-позитивних
людей.
Було надіслано біля 100 особистих запрошень на представників уряду
України, політиків, лідерів міжнародних та всеукраїнських громадських
організацій, провідних лікарів у сфері ВІЛ/СНІДу.
Оскільки до участі в Ярмарку громадських організацій Positive Life були
запрошені представники спільнот людей, що вживають ін’єкційні наркотики,
ЛГБТ спільноти, ВІЛ-позитивні люди, секс-працівники для забезпечення
громадського порядку та попередження виникнення конфліктних ситуацій
було залучено поліцію Печерського району міста Києва та організовано
додаткову приватну охорону «Донбас безпека».
Для подолання суспільних стереотипів стосовно ВІЛ/СНІДу було
вирішено провести Ярмарок громадських організацій Positive Life в
кардинально протилежному до загально прийнятого стриманого, а місцями
депресивного стилю. Нашою метою було зруйнувати стереотипи, які
існують навколо волонтерського руху, ВІЛ-сервісних організацій. На жаль, в
нашому суспільстві словом «ВІЛ» лякають, на більшість людей воно діє як
паралізатор, активує механізм самозахисту. Це при тому, що за 20 років
медицина зробила великий прорив і з діагнозом ВІЛ за умови прийому
антиретровірусної терапії та дотримання здорового способу життя людина
може жити яскраво, насичено, щасливо та народжувати здорових дітей. Така
ж ситуація і з волонтерством – це не страждання і сумні малюнки, які відразу
виникають в уяві більшості. Допомагаючи оточуючим, ми отримуємо
задоволення від простих дій. Для цього спеціально було забудовано 470 м2
декорацій в інноваційному стилі, що дозволило висвітлити проблему
ВІЛ/СНІД з іншого боку.
Для відкриття Ярмарку громадських організацій Positive Life було
запрошено супер фіналіста Ікс Фактор Україна Кирила Каплуновського, який
виконав дві пісні, присвячені любові та позитивному ставленню до життя.
Одна з них виконувалась 200 мовами світу і складалась з однієї фрази – «Я
тебе кохаю».
В рамках Ярмарку громадських організацій Positive Life Олександр
Стасов провів тренінг «Тренди медіа комунікації в діяльності громадських
організацій», Дмитро Буланов прочитав лекцію «Розробка айдентики для
громадських організацій. Чому це важливо». Інна Гаврилова розповіла про
можливості платформи Minus Virus для громадських активістів. Громадські
організації самопрезентували свою діяльність, всього було 15 виступів
представників NGO.
В рамках Ярмарку Максим Мазепчук, представник Ресурсного центру
Гурт, презентував проект TechSoup та розповів про можливості
неприбуткових організацій в сфері ІТ – пільгове ліцензійне програмне
забезпечення, освітні заходи для НПО, IT консалтинг організацій.
6

В рамках Ярмарку громадських організацій було проведене обговорення
результатів операційного дослідження «Доступ людей, що живуть з ВІЛінфекцією, до медичних і соціальних послуг», що було проведено
Консорціумом ключових спільнот України за підтримки ВБО
«Східноєвропейське та центральноазіатське об’єднання людей, що живуть з
ВІЛ». З даними дослідження можна ознайомитись за посиланням
https://drive.google.com/open?id=1p-Ifi9oJNYGI4_GXd1-H9ujQPcCdkScJ
В рамках Ярмарку громадських організацій Positive Life було проведено
лекцію для батальйону Донбас безпека про шляхи передачі ВІЛ/СНІДу та
інших інфекційних захворювань, таких як гепатити В і С, сифіліс, а також
туберкульозу, з метою формування адекватних знань про шляхи передачі,
методи діагностики, можливі варіанти лікування захворювань, формування
толерантного ставлення, розвіювання стереотипів, зниження рівня стигми
серед представників військовослужбовців батальйону Донбас до людей, що
живуть з ВІЛ/СНІД.
З метою розвіяння міфів та стереотипів про ВІЛ/СНІД, сприяння
зниженню стигми серед відвідувачів Ярмарку громадських організацій,
Вєлта Пархоменко промодерувала відкриту дискусію «Протидія стигмі та
дискримінації за ВІЛ-статусом в Україні». Оскільки більшість проблем і
стереотипів народжуються, коли відсутнє живе спілкування, немає
можливості поставити відверте питання та отримати чесну відповідь, такі
відверті обговорення є важливими складовими процесу подання в суспільстві
стигми та дискримінації по відношення до людей, що живуть з ВІЛ.
В рамках Ярмарку громадських організацій було реалізовано проект
«Жива бібліотека». Кожен бажаючий протягом 45 хвилин міг поспілкуватися
з живими книгами. Останні беруть участь в проекті на волонтерських засадах
та на добровільній основі, відкриті до діалогу з читачем та відверто
відповідають на питання. Протягом 3 днів на Ярмарку громадських
організацій Positive Life в якості живих книжок були лідерки об’єднання
секс-працівниць України. Проект присвячений розмаїттю нашого
суспільства, незалежно від соціального положення, статі та національності.
Вчить поважати та приймати кожну людину, адже всі ми маємо рівні права
на існування та повагу до себе.
В рамках Ярмарку громадських організацій нами було організовано
можливість проходження безкоштовного, добровільного, анонімного
експрес-тестування на ВІЛ/СНІД за підтримки ГО «Клубу «Еней»», TransAtlantic Medical Relief Foundation, Inc та ГО «Альянс громадського здоров’я».
Метою тестування є перевірка власного ВІЛ статусу, підвищення обізнаності
про ВІЛ-інфекцію серед учасників та відвідувачів Ярмарку, привернення
уваги суспільства до проблеми епідемії ВІЛ/СНІДу та популяризація
тестування. Експрес-тестування пройшли працівники музею «Київська
фортеця», лікарі й пацієнти Національного військово-медичного клінічного
центру «Головний військовий клінічний госпіталь» та члени батальйону
Донбас.
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Для проведення зустрічей між представниками різних ключових
спільнот, вразливих до ВІЛ-інфекції, в рамках Ярмарку громадських
організацій Positive Life було організовано відокремлений закритий
дискусійний майданчик. Громадські активісти та представники ключових
спільнот провели ряд зустрічей з метою обговорення поточної ситуації та
планів на майбутнє. Так зустрічі провели Міжнародний благодійний фонд
«Альянс громадського здоров’я», Консорціум ключових спільнот України,
відбулась зустріч вчителів Школи Охматдит, яку реалізує ГО «Маленьке
серце з мистецтвом», проведено майстер-клас для підлітків активістами БО
«БФ «Всеукраїнське об’єднання людей з наркотичною залежністю»».
Результативність заходу:
Вперше на території Печерського району міста Києва було проведено
Ярмарок громадських організацій Positive Life, основною сферою діяльності
яких є робота з ВІЛ-позитивними людьми. Більше 40 неурядових
громадських організацій отримали можливість зустрітись на одній спільній
платформі та почали налагоджувати діалог про співпрацю.
Громадські організації почали вибудовувати діалог з патрульною
поліцією України з метою співпраці та реалізації спільних проектів.
Всі організацій, що долучились до проведення Ярмарку громадських
організацій Positive Life висловили свої сподівання, що Ярмарок Positive Life
буде проводитись щорічно і стане платформою для обміну досвіду та
співпраці.
Фотозвіт за посиланням:
https://www.facebook.com/pg/smallheartwithart/photos/?tab=album&album_id=1
572855649446214
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Підписання Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з
Департаментом захисту прав дітей та усиновлення Міністерства
соціальної політики
Дата: 22 січня 2018 року
Під час підготовки Ярмарку громадських організацій ГО «Маленьке
серце з мистецтвом» провели остаточні переговори з Департаментом захисту
прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики по підписанню
Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю.
Напрямками співробітництва:
1. Розробка пам’ятки для батьків-усиновлювачів з інформацією про те,
як розповісти дитині про усиновлення, календар медичного огляду малюка,
контакти установ, які можуть надати допомогу.
2. Розробка інформаційних матеріалів про важливість прийому
антиретровірусної терапії дітям з ВІЛ-статусом.
3. Робота щодо розвіювання міфи про усиновлення з метою
забезпечення росту кількості малюків, які знайшли свої домівки.
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Розробка пам’ятки волонтера
Лютий 2018
Надзвичайно важливо пам’ятати, що відвідуючи дітей у лікарні, слід
дотримуватись простих, але вкрай важливих правил.
Пам’ятка волонтера розроблена в тісній співпраці з завідуючою центром
«Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» Оксаною
Солдатенковою, медичними та соціальними працівниками Національної
дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ». Завдяки кропіткій
роботі Каріни Ковальової та дизайну Дмитра Буланова з’явився основний
звіт правил для роботи в лікарнях.
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Проведено ряд стратегічних сесій для удосконалення роботи
оргнаізації
Березень-квітень 2018
Для оптимізації, покращення та розвитку освіти в лікарнях було
проведено дві фасилітаційні сесії під керівництвом Ірини Грабенко. В
робочих сесія взяли участь наші вчителі в НДСЛ «ОХМАТДИТ», команда
NGO Small Heart with Art та наші креативні команди дизайнерів. Ми
працювали над позиціонуванням школи в лікарні та її задачами, портретом
лікарняного вчителя. Головним результатом цієї роботи стало визначенням
цінностями освітнього процесу:
 якість – наш єдиний індикатор якості – це коли вчителя чекають;
 карапузоорієнтованість – в центрі навчального процесу знаходиться
дитина, ми здійснюємо Talent Management;
 інноваційність – ми застосовуємо новітні технології, які доступні в
світі, для того, щоб навчальний процес ішов максимально ефективно і
цікаво;
 турбота – ми піклуємося, щоб знання застосовувались в повсякденному
житті, а не лишедля здачі ЗНО;
 життєрадісність – ми вчимо мріяти і радіти будь-яким досягненням;
 відкритість – ми приймаємо відмінності.
Стратегічні сесії з ментором Наталією Контемір були спрямовані на
структурування та оптимізацію діяльності Громадської організації
«Маленьке серце з мистецтвом». Головним результатом роботи стала
актуалізація місії Small Heart with Art:
Діти, які змушені тривалий час перебувати на стаціонарному лікуванні у
клініках України, отримують якісну освіту, завдяки можливостям, які
створює «Small Heart with Art».
Залучаючи лідерів громадської думки та митців до адвокаційних та
просвітницьких проектів, організація «Small Heart with Art» руйнує суспільні
стереотипи до людей, які живуть з ВІЛ, та відстоює їх право на доступ до
якісного лікування, забезпечення їх прав і свобод без стигми та
дискримінації.
Соціально-відповідальний бізнес долучається до розвитку та
популяризації волонтерського руху через реалізацію інноваційних
благодійних проектів «Small Heart with Art».
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Проект «Коробка хоробрості»
Коробка хоробрості – це чудо-інструмент, що знаходиться в
маніпуляційному кабінеті лікарні, наповнений невеличкими іграшками,
використовується два рази на день після проходження болючих життєвонеобхідних лікарняних процедур.
У коробці знаходяться маленькі нові іграшки розміром до 15 см, які без
проблем можна дістати за допомогою руки.
Часто проходження життєвонеобхідних лікарняних процедур болісне.
На початку процедури лікар чи медична сестра налаштовує маленького
пацієнта на лікування, повідомляючи, що його/її чекає сюрприз – винагорода
за хоробрість іграшкою! Після чого дитина спокійно проходить
маніпуляційну процедуру, а потім малюк з коробки дістає свій подарунок.
Протягом 2018 року кількість коробок хоробрості в рамках проекту в
НДСЛ «ОХМАТДИТ». На кінець року їх кількість налічує 10 одиниць в
різних відділеннях лікарні:
центр "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД";
відділення дитячої ендокринології;
педіатричне відділення;
відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій;
консультативно-діагностична поліклініка;
відділення дитячої неврології;
інфекційне боксове відділення для дітей молодшого віку;
відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії ока;
травматологічний пункт;
приймальне хірургічне відділення.
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Роботу 10 коробок хоробрості підтримують 8 провідних українських
компаній:
AHEAD Consulting

4b.ua

ПП «Каштан 2000»

ТОВ "ЮК "АВАНТІ"

Клуб La Fit

ТОВ «Степ Трейдінг
Компані» (з 01 серпня
2018)

Аренда лесов (з 18 жовтня
2018)

ТОВ «ІНВЕСТКОМ» (3
коробки з 02 листопада
2018)
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Акція «Огородик 2018»
Щорічно 1 червня волонтери організації Small Heart with Art разом із
популярними музикантами, художниками, архітекторами, журналістами та
громадськими активістами створюють огородик для пацієнтів НДСЛ
«ОХМАТДИТ».
Огородик – це практичний майданчик для проведення уроків біології. У
висадці рослин разом із зірковими волонтерами брали участь діти. Протягом
літа діти між лікарняними процедурами на уроках біології разом з вчителем
доглядали за рослинами та збирали смачний врожай.
Цього
року
до
активності
приєдналися
Руслан
Сенічкін
(ведучий «Сніданок з 1+1»), Наталя Підлісна (психолог, телеведуча),
учасниці конкурсу краси Міс Україна разом з переможницею 2017 Поліною
Ткач, волонтери Товариства Червоного хреста України.
Фотозвіт тут
https://www.facebook.com/817830001615453/photos/?tab=album&album_id=171
6537168411394
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1 червня 2018 до Дня Захисту дітей було проведено благодійний
марафон у прямому ефірі програми Сніданок з 1+1 «Право на освіту для
дітей «ОХМАТДИТ».
Зібрані кошти були витрачені на ремонт і обладнання і оплату праці вчителів.
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Міжвідомча робоча група та результати її роботи
Small Heart with Art ініціювала створення міжвідомчої робочої групи
при Міністерстві освіти та науки України з представників Міністерств,
громадських діячів. Результатом декількох засідання робочої групи є
розроблений проект «Положення про особливості організації форм здобуття
загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я» та проект спільного
Наказу Міністерств освіти та науки і охорони здоров'я «Про затвердження
Положення про особливості організації очної форми здобуття загальної
середньої освіти в закладах охорони здоров’я». З 25 вересня 2018 він поданий
Міністерством освіти та науки України для громадського обговорення
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennyaproekt-polozhennya-shodo-organizaciyi-navchannya-ditej-u-likarnyah.
Також
було підготовлено правку до бюджету України для фінансування освіти в
лікарнях. З боку Міністевста освіти та науки та особисто від пані Гриневич
ми маємо підтримку проекту та порозуміння.
В День Святого Миколая 19 грудня 2018 відбулася презентація
затвердженого «Положення про особливості організації форм здобуття
загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я» Міністром освіти та
науки України Лілією Гриневич разом з куратором Школи Супергероїв
Наталкою Мосейчук та Іриною Синьою, завідувач сектору виховної роботи
та дозвілля Управління освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради.
https://www.youtube.com/watch?v=R094UinNreM&index=11&list=PL1neMztLS
bMN9kxXqOW2qqojOticw2c31&fbclid=IwAR05_mCtgGgJL8JhkIQ_aFfITLiJpg
o5s1wmjZYNAonc_W1i04hiSI_eLfY
Обговорювались переваги та проблеми надання освіти в НДСЛ
«ОХМАТДИТ» - вчитель математики Олена Кіркевич та мама хлопчика з
відділення токсикології поділились своїми враженнями.
23 серпня 2018 в Кабінеті міністрів України відбулося екстрене
засідання з питання надання освіти у лікарнях. В робочій сесії взяли участь
всі ОДА України - експерти з питань надання освітніх послуг, фахівці
закладів охорони здоров'я та представники влади били на он-лайн зв’язку. Це
той випадок, коли важливість зворотнього зв'язку стає пріоритетом.
Учасники обговорення висловили своє бачення положення про надання
освітніх послуг у лікарнях, адже одна справа - впроваджувати їх у Києві,
інша – за його межами. Запис засідання https://youtu.be/YmetIBxzgBE
Бюджетним комітетом 23 жовтня 2018 року було озвучено підтримку
проекту надання освіти в лікарнях та виділення 12 млн гривень на
фінансування заробітної плати вчителів з державного бюджету на 2019 рік
https://www.youtube.com/watch?v=DleQcdIDOD4
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Підготовка вчителів Школи Супергероїв в Національній дитячій
спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ»
25-30 серпня 2018 на території Академії патрульної поліції України;
Школа-дитячий садок Smart Up відбувалась підготовка викладацького складу
Школи Супергероїв НДСЛ «ОХМАТДИТ». Серед учасників було 2 вчителі
працевлаштовані в загальноосвітній школі №58, яка призначила їх для
роботи з частиною дітей у відділенні інтенсивної та еферентної терапії
гострих інтоксикацій.
В якості тренерів були запрошені фахівці, які погодились на безоплатній
основі долучитись до проекту та поділитись власними знаннями. Всього
семінари та тренінги провело 11 спеціалістів.
В програму підготовки вчителів були включені наступні теми:
1) сексуальна освіта, тренер Юлія Ярмоленко;
2) компетентності, тренер Олена Кепканова – ключові навички та цінності,
яких має дотримуватись вчитель та прививати дітям;
3) скрайбінг, тренер Юлія Кнюпа – застосування візуалізації;
4) казкотерапія, тренер Яна Горбунова – ефективність використання казок
при роботі з дітьми та прийоми іх написання;
5) управління голосом, тренер Ірина Грабенко – як говорити правильно, щоб
учні інтуїтивно зчитували та сприймали інформацію;
6) фасилітація в навчанні, тренер Ірина Грабенко – техніки та прийоми
ведення занять;
7) перша домедична допомога, тренери Наталя Парфіло та Олексій
Охріменко – навички надання невідкладної допомоги;
8) гострі інфекційні захворювання, лектор лікар-інфекціоніст Морозик
Олексій – природа хвороб, відповідальне ставлення до здоров’я власного
та оточуючих, профілактичні заходи під час епідемій;
9) емоції дітей, тренер Марія Александрова – особливості поведінки дітей
різних вікових груп та особливості взаємодії з ними.
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Відкриття Школи Супергероїв НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Ремонтні роботи в приміщенні Школи Супергероїв ти матеріальнотехнічне забезпечення було здійснено завдяки інформаційній підтримці 1+1
медіа – 1 червня в прямому ефірі програми Сніданок з 1+1 вони провели
благодійний марафон зі збору коштів, які були передані нам. З цих коштів
були оплачені наступні видатки: оплата роботи будівельної бригади (пошук
здійснювався на конкурсній основі), друк роздаткової та інформаційної
продукції для школи та інше.
Під час підготовки до відкриття ми активно співпрацювали з соціально
відповідальним бізнесом з метою його залучення до проекту. Так були
отримані парти та стільці від Технологічного ліцею Ліко, кондиціонер від
Cooper&Hunter, кулер та річний запас питної води від компанії Моршинська,
електричні лампи від Офіційного представник GP Euroelectric GmbH
Germany в Україні, інтерактивна smart-панель Prestigio від Юрія-фарм,
будівельні матеріали від гіпермаркету Епіцентр тощо.
Завдяки кропіткій роботі цілого курсу «Айдентика» школи Projector під
керівництвом Дмитра Буланова Школа Супергероїв отримала власне
неповторне обличчя – айдентику «Портали суперсили». Її автором є Аліна
Малолє, яка розробила повний ряд носіїв у стилі айдентики Школи
Супергероїв. це було непросте завдання, оскільки у Школи вже склалися
цінності та вимоги до візуалізацій. Нам хотілося, аби айдентика відображала
дух такої школи, в яку б хотілося приходити діткам. Головною цінністю
Школи Супергероїв є навчальний процес, орієнтований на дітей.

Школа Супергероїв почала працювати в тестовому режимі 03 вересня
2018. Офіційне відкриття відбулось 10 вересня 2018. Про захід було показано
сюжет в ТСН https://www.youtube.com/watch?v=JcRGV-cR0mk
В процесі розбудови Школи Супергероїв народився проект
облаштування безпечної зони на території лікарні з метою підвищення
обізнаності дітей про правила поведінки на дорозі. Вона розміщуватиметься
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на території лікарні та слугуватиме майданчиком для проведення занять в
теплу пору року викладачами Академій патрульної поліції та шкільним
офіцером, який закріплений за Школою.
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Візит Trans-Atlantic Medical Relief Foundation Inc
Trans-Atlantic Medical Relief Foundation Inc підтримують впровадження
освітньої програми, а зараз і Школи Супергероїв, для дітей ВІЛ відділення
НДСЛ «ОХМАТДИТ» з липня 2017 року. Shawn Yunayev та Inna VronYunayev фінансують роботу вчителів у даному відділенні. В рамках візиту
відбулась перша спільна зустріч команди Small Heart with Art, вчителів
Школи Супергероїв з нашими неймовірними партнерами.
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Співпраця з Академією патрульної поліції України
Завдяки куратору Школи Супергероїв Наталії Мосейчук до НДСЛ
«ОХМАТДИТ» почали приходити викладачі Академії патрульної поліції.
Щотижня вони проводять заняття з дітьми. Завдяки Центру організації
дорожнього руху м.Києва в НДСЛ «ОХМАТДИТ» з'явились світлофори і
тепер діти матимуть регулярні заняття з вивчення правил дорожнього руху.

В 2017 рік було зафіксовано 2722 випадки дорожньо-транспортних подій
та нещасних випадків, після яких лише в травматологічному пункті НДСЛ
«ОХМАТДИТ» була надана медична допомога 285 дітям. Тож заняття дуже
доречні.
День Народження Академії патрульної поліції викладачі святкували
разом з маленькими НДСЛ «ОХМАТДИТ». Діти приїхали до Академії, щою
подивитись як проходить навчання майбутніх поцілейських. Під час візиту
відбулося показове затримання автомобілю з «особливо небезпечними
правопорушниками». Діти посиділи за кермом патрульного автомобіля та
знайшли, де увімнути сирену й відвідали найпотаємніші куточки академії. А
на десерт влаштовано майстер-клас з виготовлення світловідбиваючих
підвісок на портфелі.
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26 жовтня 2018 між ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та Академією
патрульної поліції підписано Договір про співпрацю. Тепер викладачі
Академії щотижня проводитимуть заняття з дітьми по вивченню правил
дорожнього руху – взимку в класах, а влітку на території організованої
безпечної зони.
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Співпраця та обмін досвідом Ізраїль
У серпні 2018 року Євгенія Смірнова як представник ГО “Маленьке
серце з мистецтвом” спільно з делегацією Міністерства освіти та науки
України взяла участь у навчальній програмі MASHAV (Центру міжнародного
співробітництва Міністерства закордонних справ Ізраїлю) “Інтеграція дітей з
особливими потребами в нормативне середовище”.
Результати ізраїльських колег є унікальним прикладом роботи з дітьмиаутистами, малюками із синдромом Дауна. Делегація з України
познайомилася з методиками навчання, підходами у догляді та спілкуванні,
які дозволяють малюкам жити повноцінно, не відчуваючи утисків з боку
суспільства.
Small Heart with Art почав працювати над освітою в лікарні вже 4 роки.
Наш проект з впровадження занять мав декілька етапів прогресу і все задля
гармонійного,
всебічного,
безперервного
розвитку
дітей.
14 листопада Школу Супергероїв в НДСЛ «ОХМАТДИТ» відвідав
Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль Joel Lion. Ми
показали як імпліментуємо кращий досвід ізраїльської системи освіти в своїй
роботі. Зокрема, створюємо безпечну зону для дітей, де разом зі справжніми
поліцейськими вони вивчатимуть правила дорожнього руху.
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Систематизація бібліотеки Школи Супергероїв
Для створення якісної бібліотеки для дітей НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Книжковий Арсенал, Yakaboo, магазин «Буква» надали якісну українську
художню лілературу.
Видавництво «Генеза» підтримало діяльність Школи Супергероїв і
передало повні комплекти підручників, робочих зошитів для кожного класу.
Завдяки кропіткій роботі співробітників сучасної бібліотеки «Ботан» та
волонтерам було здійснено систематизацію книжок, які є в розпорядженні
Школи Супергероїв.
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Візит командки «Право на освіту» - освіта в лікарнях в Житомир
22 жовтня 2018 року командою проекту «Право на освіту» разом з його
куратором Наталією Мосейчук мали ряд робочих зустрічей в Житомирі.
Житомирська Обласна державна адміністрація зацікавлена у створенні
Школи Супергероїв в лікарнях області. Директор департаменту освіти та
науки області Лариса Шевчук познайомила нас з головним педіатром
Житомирської області Оксаною Лук’яненко. Разом ми відвідали
Житомирську обласну дитячу клінічну лікарню, головний лікар якої
Довгополий Юрій Дмитрович погодився з необхідністю надання освіти
дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Ми розглянули варіанти
приміщень, де можна облаштувати Школу Супергероїв та вже зовсім скоро
візьмемося до її створення.
Також відвідали Житомирський обласний протитуберкульозний
диспансер. Тут, по факту, уроки проводяться опорною школою, але і
приміщення, і матеріально-технічна база потребує оновлення. Ми докладемо
максимум зусиль для модернізації цього освітнього осередку в лікарні.
Несподівано знайшли підтримку депутата облради Ярослава Лагути,
громадські організації також мають бажання долучитись до реалізації
проекту – «Авенір», «Інститут Креативних Інновацій», GO TIME.
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ГО “Маленьке серце з мистецтвом” стало учасником 22 Міжнародної
конференції з ВІЛ/СНІДу International AIDS Conference 2018
Одним з напрямків роботи Small Heart with Art є формування спільноти
нового формату - руйнування суспільних стереотипів до людей, які живуть з
ВІЛ. Ми відстоює їх право на доступ до якісного лікування, забезпечення їх
прав і свобод без стигми та дискримінації. Голова правління організації
Євгенія Смірнова взяла участь у 22 Міжнародній конференції з ВІЛ/СНІДу
International AIDS Conference 2018, що проходила в Амстердамі 22-27 липня
2018.
Під час конференції обговорили важливі питання боротьби зі СНІДом та
залученості до неї широких верств суспільствам, ситуацію з ростом епідемії
ВІЛ/СНІДу в регіоні ВЕЦА з Ламбертом Гріном, Послом Нідерландів з
сексуального, репродуктивного здоров’я і прав людини, послом по
сексуальному і репродуктивному здоров'ю Нідерландів.
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Безкоштовне, анонімне, швидке тестування на ВІЛ
12 травня у парку ім. Шевченка з 11:00 до 15:00 на святі, організованому
до дня матері Київською міською державною адміністрацією, всі бажаючі
мали змогу пройти тест на ВІЛ. Акція відбувалась за підтримки наших
друзів Trans-Atlantic Medical Relief Foundation, Inc, ГО «Клуб «Еней» та ГО
«Альянс громадського здоров'я».
24 серпня з 10.00 на м. Арсенальна, вул. Мазепи, 26команда та друзі
Small Heart with Art успішно провели щорічну акцію "Незалежність
починається зі здоров'я". Її головним завданням є популяризація тестування
на ВІЛ/СНІД.
Волонтери Червоного Хреста України розважали наймолодших гостей –
малювали
на
асфальті
й
наносили
аквагрим.
Соціальні працівники ГО «Клуб «Еней» запрошували перехожих зробити
безкоштовний, швидкий, анонімний, конфіденційний тест на ВІЛ.
Було протестовано на ВІЛ - 53 людини. Жодного позитивного
результату не було виявлено.
Зібрано - 1493 гривні. Вся сума була спрямована на забезпечення роботи
Школи Супергероїв.
Акція відбулася у партнерстві з Печерською районною в місті Києві
державною адміністраціію, Богдан-Авто Київ за підтримки Trans-Atlantic
Medical Relief Foundation, Inc
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Нагорода мера Києва
Другий рік поспіль громадська організація Small Heart with
Art нагороджується почесною грамотою Київського міського голови Віталія
Кличка «За активну участь та перемогу у відборі успішних практик реалізації
громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення».
17 жовтня Київська міська державна адміністрація відзначила успіхи
Small Heart with Art у заснуванні Школи Супергероїв НДСЛ «ОХМАТДИТ»,
метою якої є надання освітніх послуг дітям, які перебувають в лікарні.
Цьогорічна церемонія нагородження кращих успішних практик зібрала
десятки активних громадських об’єднань зі всього Києва на урочистому
прийомі у мерії столиці. Було приємно побачити, скільки активних, сміливих
та дієвих людей працюють задля розвитку Києва.
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Реконструкція сходинок біля корпусу «Клініка для лікування дітей,
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД»
Залучивши соціально активний бізнес, і завдяки кропіткій творчій праці
волонтерів, було здійснено ремонт сходів, що ведуть до Школи
Супергероїв НДСЛ «ОХМАТДИТ». Відновлювальні роботи зайняли майже 9
місяців, але їх чарівне перевтілення зробить кожну прогулянку дітей веселою
навчальною грою.
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Троянди на день народження
19 серпня день народження однієї нашої сильної, розумної, кмітливої
підопічної з непростою долею. На її честь команда Small Heart with Art та
волонтери Товариства Червоного Хреста України висадили неймовірно
красиві троянди, люб’язно надані пані Ліліаною з розпліднику «Брусвяна».
Завітну мрію - ролики - реалізували Володимир Алєксєєв і Богдан Савченко.
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Публікація про школу в лікарні як краща практика в регіоні СЄЦА
ECUO | ВЦО ЛЖВ за підтримки The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria підготували каталог з 10 унікальними кейсами
роботи громадських організацій у 7 країнах регіону Східна Європа і
Центральна Азія https://goo.gl/aDhwmh, Досвід Small Heart with Art надання
освітніх послуг дітям, що перебувають на лікуванні в центрі «Клініка для
лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД», визнано ефективним.

Публікація про школу в лікарні в щорічному виданні Baker Tilly People
Baker Tilly Ukraine - одна з найбільших аудиторських компаній, котра
працює 19 років в Україні. В 2015 Small Heart with Art пройшов аудит на
відмінно, і команда Baker Tilly допомогла з ремонтом першого класу Школи
Супергероїв.

32

Посилання
На публікації про проведення Ярмарку громадських організацій Positive Life
http://ecuo.org/yarmarka-obshhestvennyh-organizatsij-obedinila-volonterov-so-vsej-ukrainy/
https://www.legalife.com.ua/2018/01/03/%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0
%BE%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0
%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1
%96%D0%B9-positive-life/
http://lviv-redcross.at.ua/blog/2018-01-20-12206
http://redcross.org.ua/2018/01/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0
%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%B3/
http://lv.redcross.org.ua/uncategorized/%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%
8F-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA/
http://www.unitus.mk.ua/node/5007
http://fakty.ua/255497-kievskaya-afisha-18-24-yanvarya
https://vechirniykiev.com.ua/news/navihator-na-18-sichnya-shcho-tsikavoho-v-kyyevi
Про Школу Супергероїв
https://ru.tsn.ua/ukrayina/za-sobrannye-sredstva-zriteley-1-1-v-stolichnom-ohmadete-otkrylasshkola-supergeroev-1215315.html
https://1plus1.ua/ru/novyny/v-stolicnomu-ohmatdit-vidkrili-skolu-supergeroiv
https://www.youtube.com/watch?v=tYCS0yF7JDQ Епіцентр К
https://epicentrk.ua/news/za-uchasti-kompanii-epicentr-k-u-dityachij-likarni-ohmatditvidkrilasya-shkola-supergeroiv
http://www.asbis.ua/news/press/navchalnij-klas-shkola-supergeroyiv Prestigio
http://tvoymalysh.com.ua/uk/news/life/12023-snidanok-z-1-1-i-nataliya-moseychukorganizovuyut-zbir-groshey-na-shkolu-supergeroiv-u-ohmatditi.html
https://www.unian.ua/society/10268316-vidkrittya-shkoli-supergerojiv-u-likarni-ohmatdit.html
https://tv.ua/news/showbiz/telekanal-11-sobral-bolee-650-000-griven-na-shkolu-supergeroev105106.html
https://clutch.ua/deti/obuchenie/za-sobrannye-sredstva-zritelej-1-1-v-stolichnom-ohmadeteotkrylas-shkola-supergeroev
https://osvitoria.media/experience/chomu-do-dytyachyh-likaren-pryhodyt-politsiya/
https://plus.google.com/101880138447894541032/posts/ckfsSdetVok
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2579925-ohmatdit-domovlaetsa-pro-stazuvannafahivciv-likarni-v-izraili.html
http://naiu.org.ua/u-viddilenni-toksykologiyi-vidkryly-shkolu-supergeroyiv/
https://ua.telekritika.ua/business/sn%D1%96danok-z-1+1-p%D1%96drahuvav-sk%D1%96lkivdalosya-z%D1%96brati-kosht%D1%96v-p%D1%96d-chas-blagod%D1%96inogoaukts%D1%96onu--688731
https://pechersk.kyivcity.gov.ua/news/15975.html?PrintVersion
https://1news.com.ua/ukraine/likari-ohmatditu-proydut-stazhuvannya-v-izrayili.html
https://www.youtube.com/watch?v=96NQlViPgD8
https://www.facebook.com/UAMON/videos/381470395758190/
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http://moz.gov.ua/article/news/shkoljari-zmozhut-navchatis-na-stacionari-u-2019-roci-takamozhlivist-bude-v-usih-oblasnih-likarnjah
https://www.schoollife.org.ua/z-2019-roku-mozhna-bude-navchatysya-pry-likarni-kozhnijdytyni-yaka-tsogo-potrebuvatyme/
https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zyavivsya-mehanizm-yakij-uzhe-z-2019-roku-dozvolitnavchatisya-pri-likarni-kozhnij-ditini-yaka-cogo-potrebuvatime-peredbacheno-12-mln-grn
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2604568-suprun-poasnila-ak-i-za-akoi-umovi-ditizmozut-navcatisa-i-v-likarni.html
http://osvita.ua/school/62929/
https://prm.ua/minosviti-rozrobilo-polozhennya-pro-navchannya-ditey-v-likarnyah/
https://hromadske.ua/posts/dlya-ditej-yaki-dovgo-perebuvayut-u-likarnyah-organizuyutdistancijne-navchannya-minosviti
Сюжети 1+1:
https://www.youtube.com/watch?v=yilQtCnsDsk
https://www.youtube.com/watch?v=JcRGV-cR0mk
https://www.youtube.com/watch?v=T8rM-B-H0T8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SgUAq7JlL_4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oSmLjVjPWRo
https://www.youtube.com/watch?v=S2ylUL2C7ro
https://www.youtube.com/watch?v=R094UinNreM&index=11&list=PL1neMztLSbMN9kxXqO
W2qqojOticw2c31&fbclid=IwAR05_mCtgGgJL8JhkIQ_aFfITLiJpgo5s1wmjZYNAonc_W1i04
hiSI_eLfY
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Заплановані проекти на 2019 рік
Передати 120 наборів першої необхідності для центру «Клініка для лікування
дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД».
Запуск мінімум 5 Шкіл Супергероїв в обласних лікарнях України.
Запуск Платформи добра на вул. Інститутська, 22/7.
Проведення акції «Незалежність починається зі здоров’я» 24.08.2019.
Підтримка діяльності існуючих коробок хоробрості та створення нових.
Запровадження освітньої програми для батьків пацієнтів, що знаходяться в
НДСЛ «ОХМАТДИТ».
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