
ХТО СУПРОВОДЖУЄ ХТО МИ ТАКІ

Дітей супроводжують двоє  
експертів з Innocence in Danger Austria.
Д-р Урсула Готвайс, яка є клінічним психологом та  
сімейним   
терапевтом, завжди є готова до розмови, має великий 
досвід та діти можуть їй довіряти. 
Програма розроблена та урізноманітнена митцями  
різних  
напрямків. Крім того, є ще два чи три помічники, які  
доглядають за групою. 

Innocence in Danger Austria засновано в 2014 році  
пані Елізабет  
Ауерсперг-Бройннер. Наша робота зосереджена на  
навчанні людей щодо сексуалізованого насильства за 
допомогою  
цифрових медіа, а також на роботі з постраждалими. З 
цією метою ми пропонуємо для постраждалих профі-
лактичні програми, поради та тижні мистецтва.

ПОМІЧНИКИ

ПРО INNOCENCE IN DANGER AUSTRIA

ПІДТРИМКА

Ми дякуємо нашій засновниці Елізабет Ауер-
сперг-Бройннер, яка робить нашу роботу можливою в 
такому вигляді.

Ви також можете допомогти зробити наші проекти до-
ступними для всіх дітей та молоді  
– зв’яжіться з нами або зробіть пожертву безпосеред-
ньо!

РАХУНОК ДЛЯ ПОЖЕРТВ

КОНТАКТИ

Innocence in Danger Austria
Bank Austria

IBAN     AT25 1200 0100 1104 0408
BIC        BKAUATWW

Innocence in Danger Austria
Gonzagagasse 15
1010 Wien

Тел. +43 (0)1 5350596
e-mail a.behrens@InnocenceInDanger.at
 www.InnocenceInDanger.at

Тиждень мистецтва для неповнолітніх біженців 
та їхніх родичів з України:
19.08.-26.08.2022
Місце
Jugendherberge Schloss Ulmerfeld, 3363
Niederösterreich

ВАРТІСТЬ

ВАШ ВНЕСОК
Завдяки підтримці президента Елізабет Ауер-
сперг-Бройннер ми можемо проводити тижні 
мистецтва для дітей безкоштовно.

КОЛИ & ДЕ Перспективи   
для хлопчиків і дівчаток  

зі складними життєвими історіями

www.InnocenceInDanger.at

ЛІТО ТИЖНІ МИСТЕ-
ЦТВА

ПОМІЧНИКИ

ПЕРІОД ПОДОРОЖІ



Дітям, які перебувають у важких  
життєвих  
ситуаціях, слід  
дати можливість  
під час тижня мистецтв відгородитися від повсяк-
денного життя.
У сімейному оточенні, наближеному до природи,  
хлопці та дівчата мають можливість творчо пра-
цювати, пробувати нове та відчувати зміцнення 
та оздоровлення через спільну гру та художню  
роботу. Тихе, безпечне та здорове середовище 
та досвід  
спільності сприяють  
зміцненню впевненості в собі та відкривають нові 
перспективи для переживання тут і зараз, а іноді 
й розвивають нові ідеї щодо їхнього майбутнього 
шляху. 

Програма розрахована на неповнолітніх без 
супроводу від 8 років та дітей  
різного віку з довіреною особою, яка подо-
рожує з ними. Після реєстрації відбудеться 
особиста зустріч для знайомства та обміну 
важливою інформацією.

Для творчої діяльності залучаються досвід-
чені митці, а для деяких пропозицій ми по-
кладаємося на вказівки наших не менш дос-
відчених керівників. Ми намагаємося надати 
дітям дві або більше  
пропозицій. Окрім творчої  
супровідної програми, в залежності  
від місця проведення, є прогулянки та спор-
тивні заходи.

КОНЦЕПЦІЯ

ОСНОВА ХТО

ЩО

ЦІЛЬОВА ГРУПА

ПРОГРАМА

ДЕ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Важливим є якомога більше природи, най-
кращий  
догляд і, якщо можливо, не надто довга по-
дорож, хоча місця можуть бути різними. 
Цього року тижні мистецтв відбудуться у 
Нижній Австрії. 

Незважаючи на те, що суть тижнів мистецтва 
є процесом творчого  
пошуку, мистецькі твори створюються як по-
бічна лінія, яку  
діти беруть із собою додому  
як (символічні) спогади  
та для зміцнення. 


