
                                                                                                

 

РУЙНУВАТИ БАР’ЄРИ ЛЕГКО. РАЗОМ! 

Міжнародний саміт мерів та Lady Di Atelier розробили капсульну колекцію хустин 

для підтримки дітей з синдромом Дауна та аутизмом 

  

Львів, Україна, 13 жовтня 2020 р. - Міжнародний саміт мерів та перше в Україні інклюзивне ательє Lady 

Di Atelier об’єднали зусилля та запустили капсульну колекцію хустин під гаслом «Руйнувати бар’єри 

легко. Разом!». Принт кожної хустини – це картини, намальовані сонячними дітьми в рамках занять арт-

терапії у «Сонячній майстерні», яку відкрили Lady Di Atelier.  

Мета проекту – продати 1000 хустин та через мистецтво та моду привернути увагу до теми інклюзії, а 

також допомогти облаштувати «Сонячну майстерню» у Львові.  

Всі кошти від проданих хустин  підуть на облаштування центру арт-терапії «Сонячна майстерня» для дітей 

з синдромом Дауна та аутизмом.  

«Здоровій людині важко навіть на мить уявити, що сходи для когось – це маленький Еверест, або 

перешкода, яка не дає дістатися звичного місця роботи, музею чи важливих державних інституцій. 

Така модна сьогодні цифровізація все ще не дає доступу до низки сайтів та додатків людям з вадами 

зору, а голос світлофору чи клаксони автівок почути можуть не всі. А ще не всі народжуються 

звичайними, дехто приходить у світ сонячною дитиною. Місто – це середовище для всіх, місце, де 

комфортно, зручно, безпечно, безбар’єрно. Принаймні так мало б бути. Проте, реальність гостро 

відрізняється: інклюзія є радше модним словом, а не практичним втіленням гідного співжиття», - 

зазначає Ірина Озимок, автор ідеї та засновниця Міжнародного саміту мерів. Ми ж прагнемо це 

змінити, і зробити так, щоб поняття інклюзія стало цінністю, філософією сучасного українського 

міста, а не тактичним розміщенням пандусу».  



В рамках колаборації було розроблено 5 видів хустин. Хустини є в трьох розмірах, а також чоловічі. 

Замовити хустину – чоловічу та жіночу, можна на офіційному акаунті @lady_di_atelier в Instagram. 

Сонячна Майстерня була створена 1 червня 2020 року у Львові волонтерськими силами команди Lady Di 

Atelier. За ініціативи Lady Di Atelier, протягом червня було проведено 50 безкоштовних арт-терапій для 

дітей з синдромом Дауна та з аутизмом, орендовано приміщення та закуплено матеріали (мольберти, 

фарби, полотна та всі інші необхідні речі). За підрахунками першого пілотного місяця такої майстерні 

витрати склали більше 40 000 грн. а також ресурси команди, до якої входять художники та психологи. 

Продаж близько 70 хустин від Lady Di Atelier покриває один місяць діяльності «Сонячної Майстерні». 

Наразі у майстерні займається 30 дітей, і потреба у такій арт-терапії зростає, тому для зручної діяльності 

Майстерні необхідно орендувати більше приміщення, а також розширити команду ще одним дитячим 

психологом, логопедом та художником. 

 

Про Міжнародний саміт мерів: 

Міжнародний саміт мерів, заснований у 2016 році фондом Western NIS Enterprise Fund як платформа для 

обміну досвідом між лідерами місцевого самоврядування, з часом став більше ніж конференцією, а саме 

місцем, де народжуються проекти і партнерства та платформою розвитку міст. Саміт об’єднує визначних 

мерів міст з різних країн світу, бізнес спільноту, представників міжнародних організацій та громадян, щоб 

обговорити рішення, інновації, презентувати найкращий міжнародний і місцевий досвід міського 

управління та поділитися історіями успіху українських міст у різних сферах. Саміт – це більше ніж 

конференція. Це місце, де народжуються проекти. 

Про Lady Di Atelier: 

Lady Di Atelier - перше в Україні інклюзивне ательє, яке стало тим місцем, де людина з інвалідністю 

реалізовує свої таланти, працює та розвивається. Ательє займається виготовленням та продажем 

шовкових хустин. Ательє було створено у 2019 році і зараз є більше ніж соціальний бізнес. Це платформа, 

на якій гуртуються багато небайдужих людей і проводяться публічні заходи для привернення до теми 

інклюзії. У колективі Lady Di працюють 13 людей, а також близько 40 сімей привели своїх дітей на арт-

терапію. Через активну діяльність та результативність, про бренд розповіли та підтримали більше 50 

відомих жінок. Серед клієнтів є такі неймовірні жінки, як Маша Єфросиніна, Онука, Ірина Данилевська та 

інші. 


