паралельне місто

паралельне місто
Цей соціально-мистецький проект — спільна ініціатива компанії «Новий стиль»
та харківської міської громадської організації «Креавіта».
Чи пробував хтось із нас, виходячи на вулицю, зауважити на своєму шляху всі ті
бар’єри, які не зможе подолати людина з обмеженими фізичними можливостями?
Зазвичай ми цього просто не помічаємо, тому що подумки поставили бар’єри між
здоровою більшістю і людьми з проблемами пересування. Наскільки часто ми бачимо
людей у візку в громадських місцях чи просто на вулицях міста? Може таких людей
серед нас просто немає?
Протягом декількох місяців молоді люди, волонтери — фотографи зі студії Олега
Шишкова, витрачали свій особистий час на дослідження ПАРАлельного міста. Разом
із людьми з обмеженими фізичними можливостями вони ходили на футбол, грали в
пінг-понг і теніс, відвідували косметичний салон, гуляли вулицями нашого міста і просто ходили в гості.
Результатом такого дослідження стала надзвичайно життєствердна та оптимістична
фотовиставка, присвячена людям із обмеженою мобільністю.
Спеціально до відкриття виставки «ПАРАлельне місто» компанія «Новий Стиль» облаштувала приміщення Харківської муніципальної галереї спеціальним пандусом та
вхідними дверима для комфортного пересування людей з обмеженими фізичними
можливостями.
Таким чином, на карті Харкова з’явилося ще одне місце та перший культурний заклад,
який відповідає європейським стандартам гармонійного суспільства.
Ініціатор та спонсор проекту: компанія «Новий Стиль».
Головний партнер проекту: харківська міська громадська організація «Креавіта»
(консультації, інформування).
Харківська муніципальна галерея: перший культурний заклад міста, облаштований
пандусом, місце проведення виставки та презентаційних заходів.
Студія фотографії О.Шишкова: соціальна робота фотографів із людьми з особливими
потребами, фото.
Театр «Арабески»: куратор проекту.
Спеціальна подяка центру краси «Yves Rocher» (Харків, пл. Рози Люксембург, 10)
та особисто Наталі Борисівні.
Інформаційні партнери проекту:
www.maydan.tv, www.mediaport.info

Беспалий Олександр, народився 1986 року.
«Цей проект відкрив мені очі. Я зовсім інакше подивився на життя таких людей. Я подивився на них їхніми
ж очима та зрозумів наскільки нелегко доводиться їм пересуватися в непристосованих умовах.
Вони тримаються героями.»
Карнаух Ганна, народилася 1992 року в Харкові:
«Я вважаю, що ми не повинні відвертатися від них. Вони теж частина нашого суспільства. Ми всі боремося
за виживання на цій землі й для цього нам треба об’єднатися та зрозуміти, що їхні проблеми є частиною
наших проблем. Таке може статися з кожним із нас.»
Проніна Ганна, народилася 1992 в Харкові.
«Проект показав мені, що ці люди такі ж, як і ми, але при цьому не варто забувати про те, що, крім звичайних
проблем, вони стикаються ще з купою інших ускладнень, які не повинні лишати нас байдужими. Може це й попсова мрія, але мені б хотілося змінити світ на краще! У моєму випадку — за допомогою фотоапарата.»
Остріков Станіслав, народився 1989 року в Харкові.
«Нестандартний проект із нестандартними умовами роботи. Тому було багато цікавих моментів і купу досвіду
отримав…Найнесподіванішим моментом у всіх зйомках був той факт, що все вийшло зовсім не так, як я думав.
Люди у візках виявилися навіть відкритішими, ніж «звичайні» люди. Камера зовсім їм не перешкоджала, в них
не було «захисної» реакції на об’єктив, як у багатьох і багатьох «звичайних» людей, яких мені доводилося фотографувати».
Лобанов Ернест, народився 1991 року.
«Люди з обмеженнями пересування, хто вони? Я не знав, але тільки тепер я уявляю. Так, люди, обмежені у чомусь фізично, але духом вони сильні. Ці обмеження не зупиняють їх — працювати, займатися спортом — перемагати. Вони не інші, вони такі ж, як і всі ми, не забувайте про них і вони не забудуть про вас.»
Кушнаренко Катерина, народилася 1983 року.
«Починаєш гостро відчувати енергію драйву і оптимізму, опинившись поруч із людьми, які мають повне право
бути песимістами. Звідки у них береться така сила і бажання? Це підкорює. Це змушує пишатися знайомством.
Рівнятися на них.»
Рубан Марія, народилася 1981 року.
Куратор виставки.
«Гарний, людяний та необхідний захід. Цікаво, що все відбувалося «паралельно»: діалог фотографів з моделями, діалог моделей із суспільством, діалог фоторгафів із власною свідомістю. Паралельно ж побудовано необхідний пандус та організовано фотовиставку. Отже «паралельний» світ існує. Головне, щоб громаді то було не
«паралельно...»

креавіта
Харківська міська громадська організація інвалідів «Креавіта» заснована 2001 року з метою сприяння
соціальній активності людей з обмеженими фізичними можливостями. Історія організації розпочалася
з об’єднання групи однодумців: людей з фізичними обмеженнями та членів їхніх родин, яких глибоко
хвилювали проблеми, пов’язані з інвалідністю, і які разом хотіли змінити існуючу ситуацію.
Спільні зусилля призвели до створення клубу-спілкування, в якому люди з обмеженими можливостями,
які раніше рідко виходили за межі чотирьох стін власного дому, зустрічалися, обговорювали свої проблеми, намагалися подолати труднощі, які виникають, відзначали разом свята, організовували дозвілля.
На даний момент ми визначили чотири основні пріоритети своєї діяльності:

1. Сприяння створенню доступного середовища для життєдіяльності
людей з обмеженою мобільністю:
• Проведення аудиту доступності об’єктів міської інфраструктури;
• Надання інформації про стан доступності конкретних громадських
установ міській владі та людям з обмеженою мобільністю.

2. Соціальна транспортна послуга «Інватаксі» — диспетчерська служба
з отримання замовлень від людей з обмеженою мобільністю.

3. Соціальна реабілітація людей, які пересуваються в інвалідних візках:
• Фізична реабілітація — навички активного та безпечного пересування в інвалідному візку;
• Психологічна реабілітація — оптимізація ставлення до своїх фізичних обмежень;
• Соціально-побутова — відновлення соціальних контактів та сприяння
в процесі адаптації індивідуального житла з урахуванням фізичних обмежень людини;
• Професійна — організація навчання роботи на ПК.

4. Сприяння інтеграції людей з обмеженою мобільністю в громаду:
• Організація участі людей з фізичними обмеженнями в загальноміських,
культурних та спортивних заходах;
• Проведення круглих столів, конкурсів, фестивалів, в яких беруть участь
люди з та без фізичних обмежень;
• Створення програм на радіо та телебаченні, робота з ЗМІ.
• Організація акцій для привернення суспільної уваги до проблем
людей з обмеженою мобільністю.
НАШІ КООРДИНАТИ:
вул. 23 Серпня, 26, оф. 24. м. Харьков, 61072.
Тел. 38 057 751-78-44
e-mail: creavita@yandex.ru

новийстиль
«Новий Стиль», як соціально відповідальна компанія з активною суспільною позицією, вважає своїм обов’язком допомагати тим членам суспільства, які найбільше потребують нашої підтримки. Така позиція відповідає основному заклику
нашої компанії — завжди бути на своєму місці: не тільки в бізнесі, але й в суспільстві. Процвітати, роблячи добро.
Саме тому ми реалізували соціально-мистецький проект «ПАРАлельне місто» спільно з громадською організацією
«Креавіта». Сподіваємося, що і сама виставка і наявність пандусу в Муніципальній галереї стануть не тільки нашою
посильною допомогою людям з особливими потребами, але й привернуть увагу мешканців Харкова до цих проблем.
«Новий Стиль» закликає власників та керівників громадських закладів послідувати нашому прикладу й облаштувати
свої приміщення для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Відповідальне ставлення до свого продукту та споживачів означає також — віддавати частину прибутків на потреби
суспільства. Соціально відповідальний бізнес є системною цінністю для суспільства і необхідною складовою успішного
розвитку України.

Юрій Губарєв, директор з маркетингу компанії «Новий стиль»:

«Успішність вимірюється не лише прибутками, але й рівнем
життя суспільства, в якому ми живемо й працюємо.»

ДОВІДКА ПРО НОВИЙ СТИЛЬ:
ЗАО «Новий Стиль» є лідером у виробництві офісних стільців та крісел у Східній Європі. Українське виробниче підприємство «Новий Стиль» входить у групу компаній Nowy Styl Group, що була заснована у 1992 році в Польщі. Сьогодні
Nowy Styl Group включає десять виробничих підприємств, п’ять брендів, більш ніж 3500 дистриб’юторів в 60 країнах
світу.
ЗАО «Новий Стиль» — це компанія, яка дуже динамічно розвивається. Це 27 000 співробітників, 65 200 м2 виробничої
площі, виробництво 3 500 000 стільців та крісел на рік, співпраця більш ніж із 800 дилерами та дистрибуторами.
За час свого існування компанія «Новий Стиль» реалізувала більш ніж півтора десятка соціальних проектів, надаючи
благодійну допомогу різноманітним організаціям: дитячим будинкам та школам-інтернатам, товариствам ветеранів,
сліпих, інвалідів, а також освітнім та культурно-мистецьким закладам.
Так, у червні 2008 року «Новий Стиль» допоміг Обласній дитячій клінічній лікарні №1, куди входять, зокрема, багатопрофільний стаціонар та консультативна поліклініка для маленьких пацієнтів з усієї Харківської області. Для одного з
відділень стаціонару «Новий Стиль» передав стільці та дивани, а також надав допомогу в обладнанні робочих місць
працівників лабораторії.
У липні цього ж року «Новий Стиль» подарував своєї продукції на 40 тисяч гривень трьом інтернатам Харкова та області
(Харківський інтернат для дітей-сиріт №4, Люботинський інтернат для дітей-сиріт та Кочетокська школа-інтернат для
дітей-сиріт).
Допомога тим, хто її потребує.

«Новий Стиль» — завжди на своєму місці!

