
 Zrealizowano przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
Реалізовано за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Ремесла-майстерні 
від 4 до 104
Ми запрошуємо вас до майстерні , щоб створити креативний подарунок до свят, 
наближчого дня жінок та пасхи.

Коли: 4,5,25,26 Березень, год. 10.00 і 12.00
Де: зал101(І поверх КМО)
Проводять: Kатеринa Хрущова, Олена Дмітрієва, Віолетта Келяй-Кніко,Дарія Курзава, Габріель 
Dobrek, Dagmara Dobrek
Тривалість: 2 год.
Участь безкоштовна.Обов’язкова реєстрація (кількість місць обмежена): unicef@miasto-ogrodow.eu

04.03
Зустріч з приводу Дня жінок 
Майстер класи, по створенню брошей та браслетів, які можна розглядати як подарунок.
05.03
Зустріч і творчий майстер клас по створенню фігур із паперової маси.
25.03
Творча зустріч Великдень
Майстер класи по створенню святкових прикрас та подарунків для близьких.
26.03
Зустріч Напередодні Свята
Майстер класи для створення вітальних кошиків та яєць з зернами.
Дитячий клас разом з опікунами польською та українською мовою.

Кілька слів про діяльність класу:

Kатерина Хрущова: „Рукоділля - пристрасть і спосіб життя”. Член Асоціації творців України, лауреат багатьох нагород 
та відмінностей. Вона працює з дітьми, її метою - крок за кроком, допомагаючи дітям і молодим людям у розвитку своїх 
талантів.Навчають наполегливості та терпіння і розвитку багатих культурних традицій.
Олена Дмітрієвa: Випускник педагогіки та музичної школи в Україні. Вона має багаторічний досвід роботи з дітьми у 
музичній школі. Вона проводила заняття з Ритміки, хорових співів, навчаючає грати на фортепіано та науки співу.  
З лютого працює з дітьми в Польщі.
Віолетта Келян-Ушко: „З тих пір, як я пам’ятаю, що я завжди хотіла працювати з дітьми та молодими людьми. 
Завершення педагогічних досліджень підтвердили мене в тому, що я просто хочу робити в житті, і це добре 
рішення. Ця робота, яка дає мені велику радість і задоволення. Метою моєї роботи - створити атмосферу, в якій діти 
почуватимуться в безпеці і щасливі, кожний буде важливий і потрібний”.
Дарія Курзава: „Я завжди замислювалась , як вміло поєднувати професію та вподобання. Робота з дітьми надає мені 
величезне задоволення і кожен день ставить мені ще один виклик. Я завжди намагаюсь ,щоб атмосфера в групі була 
приємна і домашня,а час активно проведений.Я не боюся викликів, думаю, що кожен досвід розширює мої компетенції 
і навчає чомусь новому. Я намагаюся зачепити подібні вірування у дітей”. Пані Дарія - психолог, який надає 
консультації в рамках Світлиці.
Габріель Добре: Кожного дня я працюю як книжковий продавець, а також у вільний час , я люблю створювати художні 
та унікальні речі, серед . Вишивка в Тамборках, талісмани. Для мене також не чужда фотографія. 
Дагмара Добрек: Співпраця з молодими людьми є надзвичайною пригодою для них, тому що їх уява і погляд на світ, 
він не продукує посмішку та творчість. Моя праця з дітьми в основному дає опору і підтримку додаючи їм крила. Я 
є прихильником створення в них увпевненості в емпатії у підтримці дорослого. Я добре себе почуваю в фізичних 
вправах , кулінарнії, і комнадній роботі. Проект реалізується в рамках угоди Катовіце з об’єднанням з питань підтримки 
дітей та сімей з України, що втекли через війну.

Був виконаний за підтримки Фонду Організації Об’єднаних Націй для дітей (ЮНІСЕФ)
Матеріали для майстерень ЮНІСЕФ-вУкраїнською мовою.
Співпраця: Фонд Фекте


