ЩО МИ ЗРОБИЛИ
ЗА 2019 РІК?

Смірнова Євгенія
Засновниця та голова правління
Народилася 22 січня 1988 року в Києві. Має три вищі освіти – з мистецтвознавства, психології
та менеджменту виставкової справи. Навчалася в Собтіс (Лондон), вільно володіє англійською.
Встигла попрацювати арт-диоером у Нью-Йорку, очолити провідні українські галереї як
арт-директорка та кардинально змінити свій вектор діяльності з мистецтва на допомогу дітям
та хворим на ВІЛ. В цій сфері можна поєднувати свої знання з психології та арт-терапії.
У Small Heart with Art, Школі Супергероїв можна реалізовувати свої навички маркетингу,
стратегування та організації. І тим паче – завдяки соціально спрямованій меті.
Першу Школу Супергероїв відкрила на базі Національної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ», в
клініці для карапузів із діагнозом ВІЛ/СНІД. Проекти, уроки та активності Small Heart with Art й
Школи Супергероїв народжуються саме з її ініціативи.
Командою звертаємось до соціально активного бізнесу і переконуємо компанії підтримати
той чи інший проект.Євгенія регулярно відвідує дітей в «ОХМАТДИТ», спілкується з батьками
та опікунами – це єдина можливість зрозуміти потреби, болі та мрії маленьких пацієнтів.
Особисто включена в процес координування роботи мережі Шкіл Супергероїв, яких наразі
вже діє три (одна в Києві та дві в Житомирі), готуємо до відкриття в січні-лютому 2020 ще дві
(Хмельницький і Херсон).
Вільно може розповісти все та трохи більше про антиретровірусне лікування ВІЛ/СНІД,
ізраїльські та естонські методики викладання в лікарнях, останні технологічні досягнення й
дискримінацію людей з позитивним ВІЛ-статусом. Адже окрім дітлахів, з поля зору не
випускає і дорослих. В 2018 році організували Ярмарок громадських організацій Positive Life,
де вголос говорили про проблеми, які зазвичай замовчуються.
Нагороди: «Киянка року» 2016, «Волонтер року» 2016
Членкиня Опікунської ради НДСЛ «ОХМАТДИТ»
+380672811222

es@artinukraine.com

Яка роль Євгенії в команді?
Визначає стратегію та напрямок
розвитку організації
Розробляє концепції проектів
Координує роботу команди
Відповідає за роботу з державними
органами і міжнародними організаціями
Розробляє маркетингову стратегію
Підтримує зв’язки з партнерами
Представляє проєкти на національному
та міжнародному рівнях
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Перша соціальна франшиза
Ми це зробили – створили першу в Україні й світі соціальну франшизу.
Назвали її «Школа Супергероїв: посібник із втілення» і презентували в UNIT CITY.
Знадобився рік роботи та зусилля команди у тандемі з експерткою з
франчайзингу Наталією Контемір (яка вже працювала з туристичною агенцією
Join Up та бюьті-баром G.Bar)
Як виглядає франшиза? Це 3 книги – бренд-бук, детальна інструкція-стратегія та
посібник, в якому розписані всі юридичні, санітарні, медичні та освітні норми.
Франшизу може отримати безкоштовно будь-яка лікарня чи громадська
організація країни. Але ми попереджаємо – відбір йде по цінностях, бо діти
заслуговують найкращого.
Це наша особиста історія про те, як знаходити вчителів та готувати їх, як обирати
методику викладання та складати графіки занять, знаходити приміщення для
класів та ремонтувати їх, облаштовувати дітям комфортні місця та мотивувати
до навчання. І безліч лайфхаків, які допоможуть на місцях відкрити
Школу Супергероїв.
Найприємніше, що вже під час презентації ми підписали першу угоду –
з Житомирською обласною дитячою клінічною лікарнею.
Сюжет від 1+1 дивіться на http://bit.do/fmnvG
Фотозвіт шукайте за лінком http://bit.do/fmnvw
19 лютого 2019

Хто вони – супергерої Школи?
Ми зняли соціальний ролик, аби розповісти реальні історії
дітлахів. Щоб показати, для кого ми працюємо та які мрії стоять
за всім ворохом справ.
Дозвольте собі мріяти так, як це роблять 15 000 дітей, які лежать
в українських лікарнях. Деякі – лише два тижні, а деякі – кілька
років. І всі вони хочуть бути здоровими та піднятися на свої
вершини!
Дивіться відео за лінком (автори Олена Стулій та Владислав
за підтримки Trans-Atlantic Medical Relief Foundation, Inc)
http://bit.do/fmnvd
Січень 2019

Кодекс Супергероїв
Ми створили свій Кодекс – правила, які дозволяють, а не
обмежують. Надихнули нас школи Лондона і ми записали та
проілюстрували на фотосесії 13 правил, які допомагають
дітлахам змагатися зі страхами та розкрити свої суперздібності.
1. Ти унікальний – будь собою!
2. Знаходь зручне місце — сідай, де завгодно!
3. Тиша — суперсила, дай говорити іншим!
4. Слухай тіло — пий воду, виходь у туалет!
5. Говори — тебе почують!
6. Проси допомоги — Супергерої завжди поруч!
7. Будь сміливим — показуй, що тобі не зрозуміло!
8. Помиляйся — це шлях до перемоги!
9. Рахуй досягнення — оцінки не головне!
10. Читай щодня — книги кращі ґаджети!
11. Розкажи, що турбує — відмічай свій настрій!
12. Вигадуй — твої ідеї завжди цікаві!
13. Підтримуй інших — навколо тебе друзі!
Шукайте наш фотокодекс тут http://bit.do/fmnnL
Січень 2019

Урок Суперсили
На фестивалі освіти «Вчителі майбутнього» від Освіторії
(21 – 22 червня) ми разом із освітянами створили конспект
«Уроку суперсили». А далі заверстали його в класний дизайн та
зробили так, щоб кожен учитель міг взяти його в роботу.
Що це таке?
Урок, який допомагає одужати та розкрити свої суперздібності,
провокує фантазувати та розвивати таланти.
Він має Вступ, Основну частину, Домашні завдання, Дискусії,
Приклади вправ та Інтерактивних занять. І його легко адаптувати
до будь-яких класів. Просто бери та роби!
Завантажити урок можна за лінком https://bit.ly/2jY1Fu7
21 червня 2019 року

УР О К
СУП ЕРСИ ЛИ

Супермобіль
Майбутній школярик Ромчик Навроцький, якому лише 4 роки,
мріяв про особливе авто. Він намалював ескіз червоної машини
супергероїв. І по його малюнку чарівники автотюнінгу на чолі з
Олександром Слободяником за 1,5 місяці створили для Ромчика
електромобільчик, а заодно і його копію - справжній Супермобіль
для учнів Школи Супергероїв.
Тепер Супермобіль курсує між корпусами та телепортує
малюків на уроки.
Презентувати круті Супермобілі та зробити перший пілотний
заїзд завітали Тіна Кароль та Лідія Таран. Дякуємо за те, що мрії
здійснюються, нашим друзям з Pesto Cafe, благодійного фонду
«Ти не один» 1+1 Медіа та проекту Здійсни мрію.
Фотозвіт про Супермобіль шукайте за лінком http://bit.do/fmoVB
28 травня 2019 року

Городик – перезавантаження
Наш Городик живе вже чотири роки, але цьогоріч він пережив
повну реконструкцію. Нам знадобилося лише 53 кг дошок,
30 т землі та 16 волонтерів, аби з клаптика землі
створити круту ферму.
І на висадку овочів і фруктів до нас традиційно завітали зірки,
цього разу з малюками порпалися в зелені Тіна Кароль (яка, до
речі, висадила малину зі свого саду), Олександр Пікалов, Наталія
Підлісна та блогерка Аня Ломакіна.
Допомогли втілити всі наші ідеї проект «Право на освіту»,
Епіцентр К та Благодійний фонд «Ти не один» 1+1 Медіа.
Дивіться сюжет про те, як усе було, за лінком http://bit.do/fmoXE
1 червня 2019

Школи Супергероїв в Житомирі!
Житомир першим перейняв естафету франшизи і тут відкрилися одразу
дві Школи Супергероїв! На базі Житомирської обласної дитячої лікарні та
Дитячої лікарні імені Башека. Одразу дві школи замість одної.
Дизайн одної з них підготували за рекордні 7 днів Анна та Владислав
Яловицькі. Співпрацювати з нами почали одразу 70 вчителів – із школи №
33. Дякуємо за це диво «Право на освіту», Фонд сприяння демократії
Посольства США в Україні, Житомирська міська рада, Житомирська
обласна державна адміністрація, Henkel, Kolorit, благодійний фонд «Ти не
один» 1+1 Медіа, Trans-Atlanctic Medical Relief Foundation, IDS Aqua,
Видавництво «Генеза», EdPro, меблева фабрика «Луч», Житомирські
Ласощі, Ролети України, Ergo, Vikly, Cooper & Hunter, дизайн-бюро
«Двоеточие», Вольт, Євролампи, LIKO School.
«Навряд чи у своїх місцевих школах вони почуватимуться так само
комфортно і затишно. Дорослі зробили все можливе і неможливе, повірте,
щоб лікарняні школи були оснащені за найсучаснішими освітніми
вимогами», - кураторка Школи Супергероїв Наталія Мосейчук
Сюжет ТСН про відкриття дивіться тут http://bit.do/fmo82
Фотозвіти тут http://bit.do/fmo9e і тут http://bit.do/fmo9v
11 жовтня 2019

Резиденція Супергероїв
Є ціль – немає перешкод: ми відкрили Резиденцію Супергероїв просто у дворі
НДСЛ «Охматдит». Нам знадобився цілий рік, аби облаштувати безпечний простір
дитинства просто неба. Тут тепер є:
Інклюзивний майданчик з гойдалками для всіх
Мініфтубольне поле
Справжній світлофор та зона для уроків дорожньої безпеки
Городик
На відкриття Резиденції завітали Валентина Хамайко, ведуча програми «Сніданок.
Вихідний» на телеканалі 1+1 і Олександра Лобода, телеведуча програми
«Профутбол» на телеканалі 2+2 та куратор благодійного проекту «Здійсни мрію».
«Я ніде не бачила нічого подібного. Це неймовірно, коли, перебуваючи в
лікарнях, діти проводять час не тільки в тісних палатах, а й на повітрі серед
рослин, займаючись спортом та граючись, а лікарі знають, що це захищена
територія без сторонніх, але з доступом до розваг» — Валентина Хомайко
За те, що тепер діти зможуть більше часу проводити поза стінами палат, дякуємо
Розсміши коміка, Епіцентр К, Сніданок з 1+1, Здійсни Мрію, Kompozit, Friendly
People, Popko Brothers & Partners, Digicode, YoCard Pay, Укравтодор, Печерській
районній в місті Києві державній адміністрації.
Сюжет про Резиденцію дивіться тут http://bit.do/fmpSR
Фотозвіт шукайте за лінком http://bit.do/fmpS8
28 жовтня 2019

Уроки

з зірковими гостями

Урок мрій від Тіни Кароль
До наших карапузів завітала Тіна Кароль і провела справжній
Урок мрій. Аби малюки, які давно не насмілюються мріяти
сміливо, могли розкрити крила своїх бажань. Кумир дітлахів
розповіла про свій шлях, про свої фішки та спровокували дітей
намалювати свої мрії.
«Я не настільки красива, не настільки співоча… Цей страх є у мене
і сьогодні. Але я збираюся з силами і говорю собі: Якщо я цього не
зроблю, то це не під силу нікому!»
Дякуємо проєкту Здійсни мрію та кураторці Школи Супергроїв
Наталії Мосейчук за цю зустріч.
28 червня 2019

Урок від Potapchiq
Ми запросили в гості одного з найкрутіших тінейджерів та
блогерів. Син шоумена Потапа Андрій Потапенко охоче
зголосився розказати супергероям, як воно – бути зіркою
YouTube.
Potapchiq назбирав свою армію фанів понад 34 000 читачів
в Instagram та 13 000 на YouTube. Він розповів, як вести
соціальні мережі, навіщо взагалі ставати блогером та як
створювати класний контент, коли тобі лише 10 років.
На зустрічі не було жодного вільного стільця, бо супергерої
мріяли зустрітися зі своїм ровесником, який точно знає, як
стати зіркою.
10 червня 2019

По конях!
Дітлахи відвідали особливий загін поліції –
кавалерійську роту!
Малюки зазирнули в стайні, познайомилися
з кіньми-патрульними і проїхалися верхи, як
справжні герої вестерну.
Дякуємо Академії патрульної поліції за цю
іпотерапію.
20 червня 2019

Усі – на футбол!
До Школи завітав зірка «Динамо» Фран Соль.
І наші карапузи змогли поганяти м’яча зі своїм
кумиром-форвардом та затестити футбольне мініполе
Резиденції Супергроїв.
А свій наступний переможний м’яч Фран Соль пообіцяв
присвятити дітлахам зі Школи Супергероїв.
За цю дитячу мрію дякуємо чарівниці Олександрі Лободі,
програмі ПРОФУТБОЛ, проекту Здійсни Мрію та соціальному
проекту «Динамо» стає ближче».
А відео, як усе було, можете переглянути за лінком
http://bit.do/fmtq6
14 листопада 2019

Активності в класах Шкіл Супергероїв
Уроки
408
153
61
36
9
9
236
133
8
21
15
188
7
171

Майстер-класи

Співпраця з МОН
Цей рік був плідним для діалогу з державою. Нам вдалося
заручитися підтримкою Міністерок освіти та науки Лілії Гриневич,
а потім і Ганни Новосад. І що в результаті?
Новацією Закону «Про повну загальну середню освіту» стала
формула про забезпечення права на освіту дітей, що перебувають
на стаціонарному лікуванні.
Ми провели десяток зустрічей, аби школам в лікарні
таки дали місце. Ми отримали подяку за розбудову
Нової української школи.
Уривок з прямої трансляції з Засідання Уряду про зміни до закону
«Про освіту» (13 березня 2019 року) можна побачити тут
http://bit.do/fmoRz
А новина від МОН за лінком http://bit.do/fmoR5

Декілька
важливих проектів

Коробки хоробрості
Це коробки, звідки малюки можуть витягнути несподівані
сюрпризи. Просто опускаєш руку і отримуєш свій трофей!
Навіщо? Щоб кожна болюча процедура стала пригодою,
за яку отримуєш приз!
Ми розставили ці коробки в різних відділенях
НДСЛ «ОХМАТДИТ», аби малюки мали класну мотивацію
та не боялися медичних процедур.
Доведено медсестрами, час на кожну процедуру скоротився
вдвічі. Коробки хоробрості діють! І щомісяця наповнюються
новими трофеями – іграшками, пазлами, конструкторами та
різними сюрпризами від наших друзів.
9 відділень, 9 компаній, 0 страху

Освітня програма для батьків
Як підтримати батьків, чиї малюки мусять довго лежати
в лікарні? Ми започаткували серію воркшопів і лекцій. Адже в
лікарні багато питань дрейфують просто в повітрі: де шукати
фінансів на лікування, як відігнати депресію, як максимально
прискорити одужання малюків, як відволіктись
від неприємних думок?
Тепер батьки можуть практикувати англійську чи іспанську,
вчитися писати сильні тексти чи обмінюватися досвідом з тими,
хто вже пройшов пекло хвороб. Ми запросили родини, які
пережили лікарню та лабіринти діагнозів, і попросили їх
поділитися досвідом та корисними історіями.
Першим лектором стала Татьяна Демьянова. Проєкт
підтримує Trans-Atlantic Medical Relief Foundation.
Березень 2019

Вивчаємо світовий досвід
організації освіти в лікарнях

Досвід Фінляндії
Як у Фінляндії зі школами в лікарнях? Ми дізналися
з перших вуст!
До нас завітав Аско Пераніємі — Asko Peuraniemi, директор
Rovaniemi Hospital School, яка діє в трьох лікарнях Фінляндії.
Про те, як там проходять уроки, як працюють учителі,
яке навантаження дають дітям та як усе це підтримує держава
збіглася послухати вся Школа. Ця зустріч стала черговою
в нашій традиції обміну досвідом із іншими країнами.
А до дітей разом з паном Аско завітав Йоулупуккі просто
із Лапландії. За чарівну бороду дав потриматися та про
футбол із малими фанатами поговорити.
04 березня 2019

Візит до Естонії
Ми зазирнули до 6 шкіл Талліна та дізналися, як там вчаться у
лікарнях. Євгенія Смірнова разом з лідеркою проєкту Прошколу
Юлією Бровінською відправилася в освітню експедицію за
досвідом.
Що вдалося дізнатися?
Школи в лікарнях Естонії ініціювали психіатри
Школи в лікарнях тут працюють вже 20 років і всі вчителі
отримують гідну платню
Знайти вчителя в лікарню легше, ніж в звичайну школу,
бо все набагато зрозуміліше
Система ідеальна: щойно дитина потрапляє до лікарні,
школа отримує електронного листа і відправляє всі домашні
роботи і контрольні завдання просто до лікарні.
Розклад індивідуальний, а оцінок немає
За станом дітлахів слідкує соціальний працівник, психіатр,
психолог, лікар і, звісно вчитель. Усі вони раз на тиждень
збираються, аби обговорити динаміку маленького пацієнта.
15 – 17 жовтня 2019

Участь на конференціях,
у конкурсах та подіях

EdCamp та книгомарафон
Ми взяли участь в наймасштабніший (не)конференції
вчителів — EdCamp. Презентували Школу Супергероїв і
запросили вчителів до співпраці.
А ще стали головним героєм справжнього книжкового
флешмобу «Учительство – дітям: книжки про супергероїв і
супергероїнь» просто в розпал конференції.
Понад 2000 учителів з різних куточків країни привезли по
одній крутій книжці для Бібліотеки Супергероїв. До акції
долучились і пані міністр Лілія Гриневич,
і Олександр Елькін.
7 липня 2019

Суперурок з інформатики
Ми взяли участь в конкурсі #SuperUrok2019 від EdPro.
Які були умови?
Створити суперурок
Використати інтерактивну дошку з програмою mozaBook
Виклик прийнято! І наш учитель інформатики Богдан Савченко
влаштував справжній діджитал-перформанс для 10 супергероїв,
аби всі елементи на дошці можна було рухати, малювати
медійним маркером та пояснювати терміни за допомогою
анімації.
Ми перемогли – і отримали медійну панель від EdPro для нашої
нової Школи Супергероїв у Житомирській обласній дитячій
клінічній лікарні.
Шукайте урок за лінком https://youtu.be/1bdnve2rojc
14 квітня 2019

Ми у Промені мрій
Учні Школи Супергероїв долучились до запуску дитячих мрій до
зірок! Буквально: уперше в історії космічний сигнал виключно з дитячих
малюнків відправився в космос, до планетної системи TRAPPIST-1 у
сузір'ї Водолія.
100 000 дитячих малюнків, 400 трильйонів кілометрів
Сигнал зашифрували та відправли з найбільшого в країні
радіотелескопа в Золочеві, а прямо в Державному космічному агентстві
у Києві малюки натисли кнопку «Пуск». А одночасно на Хрещатику
злетів світловий Промінь мрії.
«Ми створили спеціальну програму для перетворення мрій у пікселі і
їхнього запуску. Провели тестування обладнання і можемо сказати, що
раніше ми ніколи не відсилали такий об'єм даних за один раз» –
Володимир Присяжний, керівник Національного центру управління та
випробувань космічних засобів
Ініціатори проекту – благодійний фонд «Ти не один» 1+1 медіа, проєкт
Здійсни мрію спільно з Kyiv Light Festival та Державним космічним
агентством України.
28 вересня 2019 року

Вчитель Школи Супергероїв
на Global Teacher Prize 2019
Наш генерал математики Олена Львівна Кіркевич перемогла в
особливій номінації від Наталії Мосейчук «Вибір серцем».
Цього року перемога дісталася одразу двом фантастичним
викладачкам, кожна з яких віддає себе дітям з особливими
потребами. Уроки Олени Львівни - це жива історія, навіть дроби
вона вміє пояснювати на прикладі плитки гематогену.
«Конспект уроку – це лише скелет, а які м’язи ви на нього
наростите, залежить від учителя та його креативності».
Свій приз в 50 000 гривень Олена Львівна вирішила
прямувати на потреби Школи Супергероїв.
5 жовтня 2019

Трохи теплих
душевних акцій

Листи в студію!
Ми провели особливо теплу акцію: Учитель Школи Супергероїв
Володимир Алєксєєв ініціював всеукраїнський привіт-флешмоб.
Дітлахи з різних шкіл країни написали листи нашим супергероям.
І що в результаті? Ми отримали 6 посилок, 1 бандероль та понад
100 конвертів з побажаннями та сюрпризами. Над відповідями
новим друзям чаклували одразу 5 відділень лікарні «ОХМАТДИТ».
«Я не знаю, хто читає мого листа – хлопчик чи дівчинка, якого ти
віку, де ти живеш та чи велика в тебе родина. Це неважливо.
Адже я пишу, щоб привітати тебе – попереду важливі свята.
Замисли собі найзаповітніше бажання і воно обов'язково
здійсниться. Я теж собі вигадаю таке. Хочу побажати тобі здоров'я
та швидкого повернення додому. Ти сильний і можеш із цим
упоратися. Поруч із тобою рідні люди, а ще – янгол-охоронець, він
допоможе тобі. З повагою до тебе, Сашко, 8 років.»
грудень 2018 — січень 2019

Квіти для мам
День матері в НДСЛ «Охматдит» пройшов зі сльозами.
І вони були від тепла і радості.
Бо нам вдалося доставити до лікарні 150 букетів троянд —
цілу вантажівку квітів для матерів дітлахів, які мусять проводити
своє дитинство в лікарні.
Ми вирішили зробити справжній сюрприз і привітати також
названих матерів наших карапузів – медперсонал лікарні, які
боронять дітлахів від страшних діагнозів. І це вперше ми
побачили, як інколи суворі та абсолютно безстрашні жінки
ніяковіють та заходяться рум’янцем від уваги і розчулення.
Диво сталося завдяки співпраці благодійного фонду
«Ти не один» 1+1 Медіа та Ascania-Flora Ltd, а Carte Blanche Prod
вловили чуттєві моменти на фото.
12 травня 2019

А які плани на наступний рік?
1

Ще більше шкіл! Мінімум 5 в різних
областях країни

2

Відкрити коворкінг для волонтерів –
Форт (Київ,вул. Інститутська, 22/7)

3

Відкрити Бібліотеку Школи
Супергероїв в НДСЛ «ОХМАТДИТ»

4

Розмістити і наповнити ще більше
Коробок Хоробрості

5

Реалізувати проєкт «Намистини
Хоробрості»

6

Upgrade освітньої програми
ля батьків маленьких пацієнтів
в НДСЛ «ОХМАТДИТ»

7

Передати 120 наборів першої
необхідності дітлахам в центр
«Клініка для лікування дітей,
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД».

8

Підтримувати та розвивати
можливості Фонду екстренної
допомоги

Зазирнемо в один з проєктів Бібліотека Супергероїв
Як взяти та створити сучасну бібліотеку в лікарні?
Круті бестселери від Yakaboo, Буква та Книжковий Арсенал
Найкращі історії, які обрали вчителі зі всієї країни в рамках
книгомарафону EdCamp
Підручники та навчальні посібники від видавництва «Генеза»
Каталогізація від BOtaN
Дизайн приміщення та мобільні меблі від бюро «Двоеточие»
Фінансова допомога від компанії Winner Group Ukraine та
аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine
І звісно – допомога волонтерів Червного Хреста та Miss Ukraine
У нас вже понад 10 000 книг
Залишилося розставити їх по поличках і відчинити двері!
22 листопада 2019

ДАЄШ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ
ДЛЯ РОЗВИТКУ К АРАПУЗІВ!
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