Картинки для миру – беріть участь – примножуйте мир
(Pictures for Peace – take part-increase peace)
Ми, діти, примножуємо
створюючи малюнки миру.

мир,

Ми, вчителі, наповнюємо мир
енергією, викликаючи у дітей
захоплення
щодо
їхнього
власного малюнку миру.
Ми, школи, даємо простір для
миру, час і матеріали для
спілкування в громаді з іншими
школами заради миру.
Бачення миру втілюється у форму
і діє в очах спостерігача - таким
чином малюнок оживляє та
посилює вплив миру.
У різноманітті та достатку Pictures
for Peace ми робимо мир
видимим. Що більше миру бачимо
і більше сердець він торкається,
то більше людей може відчувати, що візію миру несуть дуже багато людей.

Проект Pictures for Peace розпочався як партнерський
проект школи Joyful Learning School у Суньяні,
Гана/Африка, з партнерською початковою школою
Емен/Мьорзе (Grundschule Ehmen/Mörse) у Вольфсбурзі,
Німеччина. 11 березня 2022 року учні почали малювати
свої особисті малюнки миру.
Вони представляють свої
"Малюнки миру" (Pictures for
Peace) із двох континентів на
виставці, присвяченій миру,
на сайтах своїх шкіл. Це їхня реакція на розбрат.

Тоді ідею підхопили.

Про акцію дізналася міжкультурна група психологів та соціальних працівників,
які займаються роботою з біженцями та мігрантами. Ще до нападу Росії на
Україну вони розробляли програму для молодих біженців у різних країнах
перебування. Вони зробили це разом із інститутом KIM e.V. з Вольфсбурга, який
пропонує прагматичні підходи до розвитку ресурсів та має досвід роботи щодо
опрацьовування травми також у міжкультурному контексті в Україні. Вони
опинилися на стартовій лінії, коли розпочалася війна проти України. Члени
діаспор Німеччина-Іран, Туреччина-Україна та Німеччина-Гана спонтанно
виявили бажання взяти участь, коли Райнхільд Ценьк, педагогічна керівниця
школи Joyful learning School у Гані та керівник Інституту KIM e.V., розповіла про
це. Віктор Вус був тим часом у Львові, працюючи з дітьми-біженцями. Доктор
Моніка Аламдар-Німанн підтримує дітей-біженців з Ірану у будинку біженців у
Хельмштедті, знайомі з початкової школи Мьорзе/Емен, колеги з дитячої лікарні,
підтримували ідеями.
«Ви також можете намалювати малюнки миру».
Дедалі більше бажаючих взяти участь у Pictures of Peace. Партнерський
шкільний проект Pictures of Peace почав виходити за власні межі. Ми були
натхненні і відчували, що Pictures of Peace подорожує і, що насправді поширює
мир. Зародився план провести ініціативу у всьому світі. Тому було знайдено
спільну платформу.
Ми отримали цінну підтримку від журналістки та PR-експертки Ярослави
Католик та юристки Аліни Сусик, які є переселенками з Києва. Вони є
дизайнерами цієї домашньої сторінки, щоб представити малюнки миру трьома
мовами англійською – німецькою – українською (можливо, пізніше також
іспанською – арабською – китайською). Режисерка Софія Самойлова, яка
задокументувала навчання та роботу з опрацювання травми в Україні
Інститутом KIM e.V. з міста Вольфсбург, організувала пожертвування на
створення домашньої інтернет-сторінки.
Аліна та Ярослава подали хорошу ідею доповнити зростаючу виставку малюнків
миру аукціоном. Окремі малюнки можна було придбати за пожертвування, а
гроші направити на конкретну підтримку для дітей, які постраждали від війни.
Таким чином, малюнки миру ведуть до підтримки миру і, зокрема, допомагають
у одужанні дітей.
Основна увага приділяється підтримці регенерації та терапії наслідків травми
для покращення психофізичного здоров'я, як цьому навчають та забезпечують в
Інституті KIM e.V.
Малюнки на цій сторінці присвячені всім, хто бажає миру, втіхи та сили.
Їх можна побачити скрізь, де є інтернет – також в Україні на станціях метро
їх транслюють на екранах.
Тепер ви можете стати його частиною.
Рахунок для пожертвувань на травматологічну роботу Інституту KIM e.V.
для дітей, які постраждали від війни:
З позначкою: Traumanothilfe Ukraine
IBAN: DE15 2699 1066 8432 1120 00 - Volksbank BraWo

Надсилайте свої малюнки миру (Pictures of Peace) ел. поштою або через
WhatsApp:
AlinaSusyk@gmail.com
+380963061055
yaroslava.katolyk@gmail.com +380996612234
Ми є міжкультурним проектом Інституту KIM e.V.:
Alina Parasiei-Göcer – Психологиня, психотерапевтка / Конья (Туреччина)
Alina Susyk – Юристка / Людвігсгафен
Dr. Monika Alamdar-Niemann – Професорка соціальної роботи / Гельмштедт
Olha Sandal – Психологиня, психотерапевтка / Конья (Туреччина)
Olga Olijnik – Психологиня, психотерапевтка / Брауншвайґ
Reinhild Zenk – Соціальна працівниця, психологиня, психотерапевтка /
Вольфсбург
Sofia Samoylova – Режисерка / Людвігсхафен
Tatjana Makarschuck – Соціальна працівниця / Брауншвайґ
Dr. Viktor Vus – Психолог, психотерапевт / Львів (Україна)
Yaroslava Katolyk – Журналістка, PR-експертка / Людвігсхафен
Зараз ми разом розробляємо програму: A way- Abilities will anchor youth
(Здібності закріплять молодь) – Програма розширення прав і можливостей для
молодих біженців
Інститут KIM e.V. з міста Вольфсбург www.konzept-integrativer-methodik.de з 2019
року готує експертів в Україні з консультування з опрацювання травм за KIM. Ще
до вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року в Україні було понад два
мільйони внутрішньопереміщених осіб. Люди, які втекли від збройних конфліктів
на сході України та Криму з 2014 року, деякі з яких були серйозно
травматизовані та терміново потребують допомоги. З огляду на велику кількість
біженців від війни з України тут, у Німеччині, ми хотіли б передати свій досвід та
знання з консультування з опрацювання травм українською та німецькою
мовами зацікавленим помічникам, щоб надати першу допомогу якомога більшій
кількості біженців у опрацюванні їх страшних пережиттів. Для цього нам
потрібна ваша підтримка.
Контакти: Ольга Олійник (Olga Olijnik) +49 176 380 555 31
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