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Він є ініціативою для 
біженців з України, які 
проживають в околи-
цях Познані. У неділю, 
2 жовтня, відбудеться 

зустріч в Мурованій Ґосліні.
Це передостання зупинка Мо-

більного Центру. Наразі „Мій дім” 
уже був у Мосіні, Тульці (ґміня 
Клещево), Сважендзі, Козеґло-
ві (ґміні Червонак) та Сухи-Лясі. 
8 жовтня він досягне ґміни Тарно-
во-Подгурне, що в Пшезмерово.

Кожна зупинка – це серія по-
дій, які відбуваються впродовж 
дня. У програмі: перегляди казок 
для дітей, фотовиставка „Mój dom 
/ Мій дім ”, із роботами Ангеліни 
Стороженко, зустрічі з психоло-
гами та майстер-класи – для всіх, 

вік не має значення. Можна тан-
цювати, займатися виготовлен-
ням ляльок-мотанок або мисте-
цтвом. Чи можна на такі заняття 
приходити людям без досвіду по-
дібної діяльності? Чи вдасться їм 
гарно провести час?

- Так, звісно! У мене є кілька се-
кретів, які допомагають їм повіри-
ти в себе, особливо дорослим. Во-
ни будуть приємно здивовані своїм 
здібностям та чудово проведуть час.

 У творчому процесі важливо 
розуміти, що це твій малюнок, це 
твоя ідея, і він чудовий, навіть як-
що й із кривими лініями, бо ж во-
ни прекрасні своєю кривизною. 
І цього треба навчитися – люби-
ти недосконалість, – каже Анас-
тасія Шумчик.

І додає: – Цікаво, що під час 
малювання виникає відчуття, що 
ми перебуваємо в щільному ко-
коні творчості, в який не проник-
не ніщо погане. Такий маленький 
чарівний всесвіт на кілька годин. 
Це ніколи не перестає мене ди-
вувати! Для мене велике щастя, 
що маю можливість ділитися лю-
бов’ю і добротою, що можу бачи-
ти сяючі від цікавості та задово-
лення очі дітей, спостерігати за 
процесом створення образів зі 
своєрідним характером та риса-
ми, відкривати для них щось но-
ве та цікаве. Мої спостереження 
показують, що кожен, хто прихо-
дить на проєкт, отримує більше, 
ніж розраховує. Це стосується не 
лише уроків мистецтва. Проєкт 

„Мій дім” є унікальним і дає ді-
тям та їхнім батькам велику під-
тримку, надію та розраду, – ре-
зюмує вона. 

Попередні зупинки Мобіль-
ного центру показали, що для 
учасників також дуже важли-
во мати змогу поспілкуватися 
з психологами. Вони розповіда-
ють про шляхи вирішення про-
блем, що виникають внаслідок 
зміни середовища, мови, куль-
тури та місця проживання. Та-
кож виникає можливість індиві-
дуального спілкування з психо-
логами де можна усвідомити та 
вирішити свої  проблеми. Усі за-
няття проводяться українською 
мовою і участь у них абсолютно 
безкоштовна.

Фонд Барак Культури, який 
організовує проект, вирішив роз-
ширити та полегшити доступ до 
психологічної допомоги. З 21 ве-
ресня Ви також можете зустрі-
тися з психологом у штаб-квар-
тирі фонду за адресою вул. Мар-
цинковського 21 у Познані (абсо-
лютно безкоштовно).

За словами представни-
ків Фонду Барак Культури, ме-
та проекту Мобільного цен-
тру «Мій дім» — інтегрувати бі-
женців з України, допомогти їм 
адаптуватися на новому місці і 
спробувати зменшити негатив-
ні емоції, які є наслідком ро-
сійської агресії в Україні. Про-
ект фінансується Познаньським  
повітом. l

Мобільний центр «Мій дім»

Ви можете 
відкрити талант 
або розважитися
– Під час кожної зустрічі я бачу кілька осіб, які сумніваються чи варто почи-
нати малювати. Однак як тільки пензель з водою і фарбою торкається паперу, 
починається справжня магія і перетворення людини, – розповідає Анастасія 
Шумчик, викладачка арт-майстерень Мобільного центру «Мій дім». 


