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1. Місія та завдання організації. 

 Об’єднання спільноти людей з різних творчих сфер, шляхом організації та 

втілення мистецьких проектів, виставок, благодійних аукціонів, пленерів, 

соціальних акцій, а також, виховання культурних цінностей і пошук натхнення. 

Проте, головним спрямуванням студії завжди було орієнтування на творчу 

молодь, дітей, а точніше: виховання культурних цінностей, надихання сердець, 

художнє викладання 

Завдання організації: 

- Формування креативних якостей особистості дитини, підлітка шляхом 

залучення їх до цінностей мистецтва, світової культури;  

- забезпечення спеціально організованих психолого-педагогічних умов 

для духовного збагачення особистості засобами мистецтва; 

-  формування естетичної культури, світоглядних уявлень, ціннісних 

художніх орієнтацій у соціокультурному просторі. 

2. Послуги, які надає організація: 

- творчі уроки із дітьми різних вікових категорій (4-18 років); 

- підготовка до вступу у вузи м. Луцька, Львова, Польщі; 

- заняття арт-терапії для дорослих; 

- індивідуальні художні заняття. 

3. Основні досягнення: 

- «Золоті діалоги» (корекційні майстер-класи з дітьми з порушеннями 

опорно-рухового апарату та з діагнозом ДЦП); 

- щорічний проект "Серце віддаю дітям" (благодійний арт терапевтичний 

проект з дітьми з розумовою та психо-емоційною затримкою розвитку з інтернату 

с.Заболоття); 

- співпраця з медико-оздоровчим центром в с.Поляна на Закарпатті (арт-

терапевтична корекція дітей зі спектром аутизму); 

- дитячі таборування й широке використання арт-терапевтичних методик на 

Реабілітаційному центрі в Закарпатті «Ізки» (творча літня майстерня працює 3 

роки); 

- великий досвід роботи (9 заїздів) з вивільнення від стресових розладів 

солдатів-учасників бойових дій в проектах «Зігрій душу» та «Арт Постріл» (понад 
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200 учасників, створено більше 300 полотен і сакральних картин, котрі 

експонувалися на 13 виставках в Україні, Варшаві й Брюсселі) впродовж виїзних 

інтенсив-симінарів на реабілітаційно-санаторні бази України впродовж 2-років; 

- робота з дітьми в проведенні художніх майстер-класів та арт терапевтичних 

симінарів впродовж 6 років на літній школі вивчення польської мови в 

інтеграційному центрі «Замлиння»; 

- участь в міжнародному проекті «Коло добра» з арт терапевтичної 

реабілітаціі дітей з сірої зони, що на сході (м. Новодружеськ) на базі Гошівського 

монастиря. 

Серед соціально-мистецьких проектів: 

- інтеграційний проект «Страсний тиждень». Він ввібрав просвітницьку 

роботу з 700 авторами невеликих картин на пластикових картках на тему «Моє 

Воскресіння, мій Великдень», котрі змонтувалися в скульптурну композицію з 7 

двохметрових писанок, експонованих в центрі м. Луцька; 

- благодійний соціально-мистецький проект «Скульптурна пластика «Кінь» в 

рамках «Ночі в замку Любарта». 

 

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, 

засновники, команда 

Засновники: Мялковська Тетяна Володимирівна 

                      Черниш Галина Анатоліївна 

                       Ганейчук Катерина Михайлівна 

Керівник, Голова правління: Мялковська Тетяна Володимирівна 

Члени правління: Мялковська Тетяна Володимирівна 

                               Мялковський Микола Миколайович 

                               Черниш Галина Анатолівна 

 

Команда: Учасники ГО «Пятерня»; 

                 Учні Арт-студії «Пятерня»; 

                 Художники (члени Волинської організації Національної спілки 

художників України); 

                 Ветерани, учасники АТО їх дружини, діти, їх матері; 

                 Волонтери. 

5. Основні сектори, де працює організація та клієнти 

Сектори: соціальний, мистецький, культурний, освітній. 
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6. Основні проекти виконані за звітний період: 

- Благодійна акція «Намалюй листа на небо» 

- Соціальний інтерактивний мистецький проект «Страсний тиждень» 

- Благодійний волонтерський проект «Арт Постріл»,  

- Виставка сакральних картин «Я захищав свій світ»; 

- Благодійний інтеграційний проект «Серце віддаємо дітям»; 

- Благодійний соціально-мистецький проект «Скульптурна пластика «Кінь» 

в рамках «Ночі в замку Любарта» 

7. Інформація про нагороди, подяки 

Щорічна Премія Луцького міського голови; 

Подяка Управління культури Луцької міської ради за вагомий внесок в 

соціально-мистецьке життя (проект «Страсний тиждень») 

Подяка Управління культури Луцької міської ради за вагомий внесок в 

соціально-мистецьке життя (Благодійна акція «Намалюй листа на небо»); 

Подяка Волинського краєзнавчого музею (Музей Волинської ікони) за 

вагомий внесок та примноження історико-культурної спадщини та сакрального 

мистецтва Волині. 

8. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи) 

1. Волинська організація Національної Спілки художників України (Голова 

правління - Марчук Володимир); 

2. Управління культури Луцької міської ради  (Начальник - Гнатів Тетяна); 

3. Інтеграційний цент Замлиння (директор Центру інтеграції «Замлиння» - 

Отець Ян Бурас; 

4. Департаменту соціального захисту Населення Волинської обласної 

державної адміністрації (директор Гобот Оксана); 

5. Волинський обласний госпіталь ветеранів війни. 

9. Інформація про донорів 

Об’єднання Українок Бельгії (осередок Антверпен)  

керівник – Надія Сеничак. 
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Департаменту соціального захисту Населення Волинської обласної державної 

адміністрації (директор Гобот Оксана) 

 

10. Інформація про волонтерів 

Викладачі та студенти Луцького художнього училища культури; 

Студенти кафедри дизайну Луцького Національного технічного університету; 

Луцький педагогічний коледж: студенти та викладачі; 

Викладачі та їх асистенти ГО «Пятерня», вихованці Арт-студії «Пятерня». 

11. Фінансова частина 

Дохід: 25 000.00 грн. – реалізація сакральних робіт ветеранів АТО 

Волинському краєзнавчому музею у Волинській області. 

Витрати: 25 000.00 грн. – на художні матеріали для проведення арт 

терапевтичних занять та частина повернуто автору роботи (учасник АТО). 

12. Довідка про проходження аудиту ( аудиторський висновок) 

Відсутня. 

13. Фінансові показники організації (адміністративні та проектні 

витрати) 

Усі проекти реалізовувалися за ініціативи ГО «Пятерня» при фінансовій 

підтримці: 

 Управління культури Луцької міської ради – 42990.00 грн.; 

Об’єднання Українок Бельгії (Антверпен) - 29446.90 грн.; 

Волинський краєзнавчий музей – 25 000.00 грн. 

14. Контактна інформація: 

Телефон: +38 (050) 543-98-24  

Email: 555art@ukr.net 

Web: www.555art.org.ua 

Поштова адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 24А 
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