
ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА: 
 

Як надавати підтримку постраждалим від ґендерно зумовленого насильства в 

умовах відсутності суб’єкта програми у сфері ҐЗН у вашому районі: 
Покроковий кишеньковий довідник для практикуючих фахівців/фахівчинь із надання гуманітарної допомоги— Версія  2.0 
 
 

 

У вересні 2015 року МПК були опубліковані «Керівні принципи інтеграції заходів 
реагування на ґендерно зумовлене насильство в гуманітарну діяльність» 
(надалі – «Настанови МПК щодо ҐЗН»). Протягом 2016 - 2017 рр. Групою з підтримки 
впровадження «Настанов МПК щодо ҐЗН» було організовано навчання з питань зменшення 
ризиків, пов’язаних із ґендерно зумовленим насильством, у рамках програм для понад 2 500 
практикуючих фахівців/фахівчинь із надання гуманітарної допомоги в 11 секторах та 18 
країнах.  

У різноманітних контекстах та секторах учасники навчання висловили зацікавленість та 

потребу у стислому практичному посібнику з підтримки постраждалих від ґендерно 

зумовленого насильства (ҐЗН) в умовах відсутності суб’єкта програми у сфері 

ҐЗН (зокрема, маршрутів перенаправлення або фахівців/координаторів з 

питань ҐЗН) у їхніх районах. Після консультацій з іншими практикуючими 

фахівцями/фахівчинями та вивчення механізмів координації стало очевидно, що це питання 

актуальне для різноманітних умов та численних типів суб’єктів. 

Із метою усунення цієї прогалини спільна Робоча група, створена Консультативною групою з 

«Настанов МПК щодо ҐЗН» та Сектором відповідальності з питань ҐЗН, розробила комплект 

інформаційних матеріалів із питань підтримки постраждалих від ҐЗН в умовах відсутності 

маршруту перенаправлення або координатора з питань ҐЗН («Кишеньковий довідник») в 

якості супровідного посібника до «Настанов МПК щодо ҐЗН». Цей комплект інформаційних 

матеріалів був створений у період із вересня 2017 року по лютий 2018 року на основі досвіду 

членів Робочої групи, зовнішніх рецензентів та учасників консультацій; крім того, комплект 

інформаційних матеріалів узгоджується з існуючими глобальними інструментами, як-от 

посібником Кластера з питань притулку «ҐЗН – постійний супутник» та посібником 

МКП/ЮНІСЕФ «Догляд за дітьми, постраждалими від сексуальної наруги». 

Комплект інформаційних матеріалів «Кишеньковий довідник» (редакція від лютого 2018 

року) включає в себе друковані матеріали, онлайн-ресурси та мобільні додатки арабською, 

англійською, французькою та іспанською мовами. 

ЯКА МЕТА КОМПЛЕКТУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
«КИШЕНЬКОВИЙ ДОВІДНИК»? 

Мета цього комплекту інформаційних матеріалів 

– надати всім практикуючим 

фахівцям/фахівчиням із надання гуманітарної 

допомоги конкретну інформацію у вигляді 

простих у застосуванні та зручних у використанні 

настанов щодо: 

 Надання підтримки постраждалим 

від ґендерно зумовленого насильства, які розповіли 

про пережите насильство в умовах відсутності 

суб’єкта програми у сфері ҐЗН (зокрема, 

маршруту перенаправлення або 

координатора з питань ҐЗН) у районі. 

У комплекті інформаційних матеріалів 

використовуються глобальні стандарти надання 

базової підтримки та інформації постраждалим від 

ҐЗН без завдання додаткової шкоди. Ми 

заохочуємо адаптацію цього комплекту 

інформаційних матеріалів до вашого місцевого 

контексту за підтримки фахівця/фахівчині з питань 

ҐЗН. 

 

ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

«КИШЕНЬКОВИЙ ДОВІДНИК»? 

1. Ця Інформаційна записка, яка містить 

основну інформацію про комплект матеріалів 
та ключові ідеї для адвокації та координації. 

2. Поради для користувачів, орієнтовані 

на керівників програм, технічних координаторів, 

керівників груп та інших подібних практикуючих 

фахівців/фахівчинь в усіх секторах для надання 

допомоги в проведенні інструктажів та розбудові 

спроможності відповідних груп щодо 

використання «Кишенькового довідника» та 

надання підтримки постраждалим від ҐЗН у 

випадку, якщо вони розповідають про пережите 

насильство або шукають підтримки. 

 

(див. на звороті) 
 

 

Із більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою: www.gbvguidelines.org. 

«Настанови МПК щодо ҐЗН» 
«Настанови МПК щодо ҐЗН» у редакції 2015 року (переглянута редакція 2005 року) – це 

практичний інструмент, що пройшов апробацію на місцях, який містить настанови для 

гуманітарних організацій та громад, які постраждали внаслідок конфлікту та стихійних лих, 

стосовно важливих заходів щодо зменшення ризиків, пов’язаних із ґендерно зумовленим 

насильством (ҐЗН), спрямованих на підвищення безпеки та ефективності програм. 

«Настанови МПК щодо ҐЗН» призначені для фахівців/фахівчинь, які не займаються 

питаннями ҐЗН, але можуть і повинні вживати заходів у рамках поточної діяльності 

відповідних секторів із метою зменшення ризиків, пов’язаних із ҐЗН. Для досягнення 

максимального рівня зацікавленості, поінформованості та застосування «Настанов МПК 

щодо ҐЗН» впроваджується трирічна Стратегія реалізації.  

http://www.gbvguidelines.org/


3. «Кишеньковий довідник» 
орієнтований на безпосередніх надавачів 

послуг в усіх кластерах/секторах для 

використання в якості простих рекомендацій 

стосовно надання підтримки постраждалим 

від ҐЗН, якщо вони шукають підтримки в 

умовах відсутності суб’єкта програми у сфері 

ҐЗН/маршруту перенаправлення в районі. 

 
ХТО МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
«КИШЕНЬКОВИЙ ДОВІДНИК»? 

«Кишеньковий довідник» орієнтований на 

фахівців/фахівчинь, які не займаються питаннями 

ҐЗН, але безпосередньо надають послуги 

постраждалим громадам, зокрема на санітарно-

гігієнічних, медичних працівників, керівників 

таборів, координаторів із питань захисту тощо. 

 
ЩО МІСТИТЬ «КИШЕНЬКОВИЙ 
ДОВІДНИК»? 

Кишеньковий довідник був розроблений в якості 

практичного ресурсу для використання у випадках, 

коли постраждалі розповідають про пережите 

насильство будь-яким практикуючим 

фахівцям/фахівчиням із надання гуманітарної 

допомоги. Він містить просту логічну структуру, 

короткий опис рекомендованих та 

нерекомендованих дій, а також швидку навігацію до 

покрокового переліку дій у рамках підготовки, 

огляду, заслуховування та направлення. 

 

Кишеньковий довідник містить міркування стосовно 

дітей та підлітків, сексуальних та ґендерних 

меншин/ЛГБТКІ, постраждалих з інвалідністю та 

постраждалих-чоловіків. 

 
ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ «КИШЕНЬКОВИЙ 
ДОВІДНИК»? 

Онлайн-версія: www.gbvguidelines.org 

та www.gbvaor.net з версіями для друку з 
високою і низькою роздільною здатністю  

Завантажити з Google Play або iTunes 
store. Назва для пошуку «GBV 
Pocket Guide». 

Ключові ідеї для адвокації та координації 

1. Інтегрування заходів щодо зменшення ризику ҐЗН, зокрема тих, які передбачені у 

«Настановах МПК щодо ҐЗН», є не лише основним обов’язком усіх гуманітарних 

організацій, воно також сприяє підвищенню ефективності гуманітарного 

реагування в усіх секторах. 

a. Відповідно до принципу «Не нашкодь» та заяви МПК про центральну роль 

захисту, гуманітарні організації в усіх секторах несуть відповідальність за 

розробку та впровадження своїх програм у спосіб, який дозволить 

мінімізувати ризики ҐЗН та забезпечити доступність послуг для уразливих груп. 

b. Завдяки безпечнішим та доступнішим програмам більше людей отримують 

користь, а загальні результати покращуються; з іншого боку, неспроможність 

вирішити проблеми, пов’язані із ҐЗН, знижує ефективність гуманітарних 

інтервенцій в усіх секторах. 

2. Існуюча ґендерна нерівність робить жінок та дівчат особливо уразливими під час 

кризи такого типу, збільшуючи небезпеку їхнього нараження на численні форми 

ҐЗН, включаючи сексуальне насильство, домашнє насильство, насильницький 

шлюб, сексуальну експлуатацію та сексуальну наругу. 

a. Коли сім’ї не в змозі задовольнити свої основні потреби, жінки та дівчата 

змушені застосовувати небезпечні механізми виживання, що збільшує 

небезпеку їхнього нараження на ҐЗН. 

b. Коли жінкам та дівчатам не надаються можливості змістовної участі, їхні 

потреби та доступ до послуг часто не враховуються при наданні гуманітарної 

допомоги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Із більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою: www.gbvguidelines.org. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ. Робоча група вивчає способи забезпечення 

додаткових ресурсів в умовах сценаріїв, за якими надаються мобільні послуги, послуги, 

які потребують транспортування до служб, або віртуальні послуги, як-от телефонні 

«гарячі лінії» або конфіденційні онлайн-чати. Фахівці/фахівчині з питань ҐЗН також 

вивчають нові моделі надання послуг для забезпечення реагування, запобігання та 

пом’якшення наслідків ҐЗН. Діяльність Спільної робочої групи спрямована на подальшу 

розробку інструментів та ресурсів для задоволення цих потреб. 

ДОЛУЧАЙТЕСЯ. Якщо ви зацікавлені у впровадженні «Кишенькового довідника» у 

вашому районі або більшому залученні до зниження ризику ҐЗН в умовах 

надзвичайних ситуацій, звертайтеся за адресою: gbv.guidelines@gmail.com. 

ПОДЯКА. Робоча група висловлює подяку за величезну технічну та координаційну 

підтримку зовнішнім рецензентам та учасникам консультацій, які взяли участь у 

розробці цього комплекту інформаційних матеріалів, зокрема ACF, Кластеру 

координації та організації роботи таборів, Сектору відповідальності з питань захисту 

дітей, Міжвідомчій робочій групі з питань охорони репродуктивного здоров’я в умовах 

кризи, Міжнародному комітету Червоного Хреста, МКП, Ірландському консорціуму з 

питань ґендерно зумовленого насильства, МОМ, Оксфордському комітету допомоги 

голодуючим (OXFAM), Кластеру з питань надання притулку, Trócaire, ЮНФПА в Сирії, 

УВКБ ООН, Представництву ЮНІСЕФ у Південному Судані, Кластеру WASH, 

Представництву «World Vision» у Південному Судані, ВПП у Південному Судані, Комісії 

у справах жінок-біженців. 
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