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звіт за 2019 рік

Рухаючись
до трьох нулів

М и р у х ає м о с я д о т р ь ох н ул і в :
2

Нульова
незадоволена потреба
у плануванні сім’ї

Нульова
материнська смертність

Нульова
толерантність до гендерно
зумовленого насильства

зміст
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Передмова

7

Цілі Сталого Розвитку

8

Основні дані та ключові результати року

16

Робота на розширення прав і можливостей молоді

32

Розширення прав і можливостей жінок і дівчат

44

Програма боротьби із гендерно зумовленим
насильством

58

ВІЛ і репродуктивні права

63

Партнерства

77

Кампанії

86

Фінансові результати

87

Донори і партнери

88

Ресурси
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Ми маємо пришвидшити
виконання обіцянок
задля всіх жінок та дівчат
в Україні
2019 рік був роком 50-річчя Фонду ООН
у галузі народонаселення та 25-ти років
з моменту важливої Міжнародної
конференції з народонаселення і розвитку,
яка винесла права і вибір жінок на перший
план у глобальних зусиллях із розвитку.
Минуло вже 50 років як ми виступаємо
разом за реалізацію репродуктивних
прав для всіх, для розширення доступу до
найширшого спектру послуг із сексуального
та репродуктивного здоров’я, включаючи
добровільне планування сім'ї, охорону
здоров'я матері та всебічну сексуальну
освіту, а також для викорінення шкідливих
практик щодо жінок та дівчат. Коли ми
відзначали ці два ювілеї, ми оцінили
досягнутий прогрес, прагнучи бути
прозорими та чесними до людей, яким
ми служимо. Правда полягає в тому, що
боротьба за забезпечення прав і вибору для
всіх триває, і нові проблеми, які потребують
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нашої уваги, постійно з’являються. Хоча
ми бачимо багато результатів, важливо
підкреслити, що гарантування прав та
вибору, повага та забезпечення прав людини
все ще є незавершеними. Незважаючи на
недавній прогрес у розширенні видів та
кількості доступних послуг, за оцінками,
понад мільйон жінок все ще стикаються з
гендерно зумовленим насильством в Україні,
і ми все ще спостерігаємо поширеність
шкідливих гендерних стереотипів, які
заважають жінкам і дівчатам у реалізації
їхнього потенціалу.
Фонд ООН у галузі народонаселення
розробив та реалізує свою програму співпраці з Україною саме для того, щоб кожна
людина змогла реалізувати свій потенціал:
молоді люди могли бути успішними та
розвивалися у своїх громадах; постраждалі
від насильства могли отримати якісні
соціально-психологічні послуги та захист,

щоб відновити своє життя без
насильства; кожна дівчина і жінка
могли вільно обирати професію
та робити вибір у сфері репродуктивного здоров’я. Підхід,
який поєднує мережу притулків,
«гарячу лінію», мобільні групи
соціально-психологічної
підтримки та тісну співпрацю
з Міністерством внутрішніх
справ через спеціально
підготовлені підрозділи поліції
(ПОЛІНА) та з Міністерством
соціальної політики, місцевою
владою, приватним сектором,
громадянським суспільством
та агенціями ООН, виявився
успішним і охоплює все більше
міст по всій Україні, не тільки
східні області, де ми починали
програму з гуманітарного
реагування.
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Забезпечення свободи та вибору молоді
вимагає роботи з партнерами та зусиль
з різних боків — особливо самої молоді,
потребує співпраці над інноваційними
та сучасними рішеннями, які дадуть всім
молодим людям, у тому числі знедоленим
та маргіналізованим, кращі можливості
реагування на виклики 21 століття. Ми
активно надаємо широку підтримку з
боку державного та приватного секторів
для впровадження інноваційних рішень
у масштабах країни та залучення більшої
кількості молодих людей у громадах. Ми
розробили продукти з ними та для них:
Skills Labs, програма для літніх таборів
Proskills, Індекс благополуччя молоді та
програми з вибору професій без токсичних
гендерних стереотипів. У 2019 році разом
із компаніями приватного сектору ми
запустили Корпоративний Альянс, до якого
приєдналися вже 14 компаній. Лише завдяки
спільним зусиллям ми зможемо зробити свій
внесок у майбутнє процвітання, розширення
прав, можливостей та розвитку, до якого
прагнуть усі українці.
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Жодне із наших нинішніх зусиль та
майбутніх прагнень, звичайно, не було би
можливим без прихильності та довіри наших
міжнародних та державних партнерів. Ми
надзвичайно вдячні всім, хто довіряє нам, і
завдяки кому ми змогли охопити мільйони
людей у рамках наших програм, проєктів та
кампаній у 2019 році.
Під час написання цієї передмови світ
стикнувся з пандемією COVID-19, яка,
безумовно, матиме глибокий вплив на
економіку та суспільства в усьому світі,
а також в Україні. Ця безпрецедентна
криза змусила всіх нас в UNFPA подвоїти
наші зусилля, щоб продовжувати служити
державі та народові України, щоб зберегти
всі ці надбання та перетворити кризу
на можливість ще більше розширити та
консолідувати спектр послуг для тих, хто
найбільше потребує підтримки та захисту,
забезпечуючи права та вибір для всіх.
Представник UNFPA в Україні,
Хайме Надаль

цілі сталого
розвитку
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Основні дані та ключові
результати року

38 846

Розроблено
онлайнових
навчальних курси —
з питань реагування
на гендерно
зумовлене насильство,
мобільних бригад,
притулків і надання
медичної допомоги
постраждалим

4

1 500

2,7

195

Понад

постраждалих
від насильства
отримали необхідну
допомогу в мережі
спеціалізованих служб
протидії гендерно
зумовленому
насильству

Більше
мільйона
українців та
українок дізнались
про кампанію
«Розірви коло»
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молодих людей
долучилися до
діяльності SkillsLabs
у Черкасах, Кривому
Розі, Миколаєві

учасників та більше
мільйона онлайн
охоплено в рамках
кампанії «16 днів
проти гендерно
зумовленого
насильства»

10 000
молодих людей
долучилися до
Healthy Challenge

3

міста —
Кременчук,
Миколаїв та Львів —
запустили онлайнплатформу оцінки
Індексу благополуччя
молоді

1,6

Понад
мільйона
осіб стали частиною
інформаційної
кампанії «Щастя у
чотири руки»

14

приватних
компаній
підписали Декларацію
задля гендерної
рівності та запобігання
домашньому насильству
щодо сприяння
досягненню ЦСР 5 і 8

Медичні мобільні
бригади провели

1

1,62

Понад
мільйон осіб
відвідали виставки
«Щастя у чотири
руки» та «Шведські
татусі»

18 201

лікарських оглядів
у Донецькій та
Луганській областях

мільйонів чоловічих
презервативів
розповсюджено
у Донецькій та
Луганській областях
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ICPD25
і саміт у Найробі
У 2019 році у всьому світі відзначалися два важливі етапні
досягнення в галузі репродуктивного здоров’я: 50 років з
моменту створення UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та 25 років після проведення Міжнародної конференції
з народонаселення і розвитку (ICPD).
У листопаді 2019 року в столиці Кенії м. Найробі відбувся
саміт, присвячений ICPD 25, протягом якого держави та
партнери взяли на себе амбіційні зобов’язання щодо
перетворення світу, до 2030 року, через досягнення повної
відсутності випадків материнської смертності, незадоволених
потреб у плануванні сім’ї, гендерно зумовленого насильства
та шкідливих практик щодо жінок і дівчат.
Країнами світу було укладено 1200 зобов’язань, зокрема,
щодо виділення мільярдів доларів партнерами у державному
та приватному секторі.
До саміту долучилися більше 9500 делегатів, які представляли понад 170 країн, і які прийняли спільну Найробійську
заяву, що встановлює загальний порядок денний з метою
завершення Програми діяльності ICPD.
Зобов’язання України озвучила Міністерка соціальної
політики України Юлія Соколовська. Україна прагне знизити
терпимість до домашнього насильства, що дасть можливість
виявляти всі випадки та ефективно реагувати на них. В Україні
від насильства постраждали близько 70% дівчат і жінок.
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Корпоративний
Альянс
У 2019 році UNFPA було ініційовано створення
першого в Україні Корпоративного Альянсу, який
сприятиме його зусиллям, спрямованим на зміцнення
гендерної рівності та попередження домашнього
насильства.
Перші 12 компаній і 2 бізнесові спільноти вже
підписали Декларацію-зобов’язання щодо
використання всіх засобів для досягнення наступного,
до 2025 року:
• інтегрування гендерно чутливих підходів у
діяльність компаній, створення умов для гідної
роботи та рівних можливосте зайнятості, а також
застосування політики та правил, сприятливих
для сімей;
• сприяння попередженню домашнього насильства,
досягненню нульової терпимості до будь-яких
його форм;
• розвиток і підтримка співпраці для розширення
прав жінок, гендерної рівності та встановлення
нульової терпимості до домашнього насильства.
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Дослідження
«Гендерна рівність і відповідь на домашнє насильство
у приватному секторі України: заклик до дії»
UNFPA Україна презентував результати нового дослідження у сфері гендерної
рівності та домашнього насильства:

менше
половини
(45%)
респондентів погодилися
з тим, що керівництво
ставиться однаково до
жінок і чоловіків при наданні
відпустки по догляду за
дитиною через її хворобу

лише
третина
з них визнала, що жінки
та чоловіки можуть у
рівній мірі скористатися
відпусткою по догляду
за дитиною до
3-річного віку

Дослідження було проведене та оприлюднене за фінансової
підтримки уряду Великої Британії на замовлення UNFPA, Фонду
ООН у галузі народонаселення, у співпраці з Центром КСВ.
14

На особистому досвіді респонденти підтвердили існування таких стереотипів:

майже у
половині
сімей (44%)
з хворою дитиною
вдома залишається,
як правило, мама

лише 5%
чоловіків
серед офісних працівників
скористалися відпусткою
по догляду за дитиною до
3-річного віку

майже чверть
опитаних
жінок і
чоловіків
(24%)

чверть
постраждалих

у вітчизняних компаніях
зазнали домашнього
насильства;

10% із них зазначили
несподівані відвідування,
домагання з боку порушників,
їхнє нав'язливе спілкування з
колегами чи керівництвом

переважна більшість із них —
жінки (81%)

скаржилися на настирливі
телефонні дзвінки або
текстові повідомлення на
робочому місці;
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Робота на
розширення прав
і можливостей
молоді
льв ів

Індекс
благополуччя
молоді
Миколаїв
Львів
Кременчук
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WOWфоруми

Healthy
Challenge

Черкаси
Кривий Ріг
Миколаїв
Святогірськ

Одеська область
Дніпропетровська область
Черкаська область
Миколаївська область

ProSkills
Одеська область
Донецька область
Луганська область
Миколаївська область
Сумська область

су ми

київ

п ол тава
ч е ркас и

кр е ме нч у к

св ятогірськ
Луганськ

Дніп р о

кр и ви й р іг

ДОнецьк

м икол аїв

Skills Labs
од е с а

Черкаси
Кривий Ріг
Миколаїв
Донецька область
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Український
пакт заради
молоді 2020
Пакт заради молоді — це національна партнерська
ініціатива, спрямована на об'єднання зусиль
уряду, бізнесу та сфери освіти з метою подолання
безробіття серед молоді.
З 2017 року до Пакту приєдналися 146 компаній,
які провели 42 108 стажувань для молоді. У
рамках Українського пакту заради молоді 2019
року проведені чотири одноденні форуми «Бізнесмолодь: ефект WOW від співпраці» у Черкасах,
Кривому Розі, Миколаєві та Святогірську.
Завдяки цьому:
• у 2019 році до Пакту приєдналися 23 нові
компанії;
• 405 молодих осіб у віці 18-25 років узяли
участь у WOW-Форумах у трьох різних містах,
«Обговореннях кар’єри» в Києві та у «Форумі
зайнятості» у Донецькій області.
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Skills Labs
Skills Labs — це інноваційні тренінги з навичок
розвитку кар'єри та самозайнятості, спрямовані
на посилення кар’єрних компетенцій молоді та
підвищення рівня зайнятості молоді в Україні.
Цього року «Лабораторії навичок» були
започатковані ще у трьох містах: у Черкасах,
Кривому Розі та у Миколаєві. До роботи Skills Labs
(«Успішна кар’єра або Власна справа») долучилися
195 молодих осіб, 68 із яких знайшли роботу
або можливості самозайнятості чи розпочали
стажування.
Для забезпечення сталості та якості програм
було розроблено онлайн-курс, який будуть
використовувати майбутні тренери Skills Labs.
Дійсно успішним стало запровадження Skills Labs в
одному з муніципалітетів, який забезпечив власну
фінансову підтримку: після запуску у Маріуполі
у 2018 році, протягом 2019 року, за підтримки
місцевих фондів та інших донорів, місто відкрило 6
Skills Labs у інших містах Донецької області.
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Proнавички
майбутнього
Програма ProSkills (PROнавички майбутнього) —
це тренінги для літніх оздоровчих таборів
для молодих осіб із уразливих сімей та
маргіналізованих груп, спрямовані на
формування основних життєвих навичок з метою
підвищення їхніх можливостей, потенціалу та
конкурентоспроможності.
Навчальна програма створена на базі курсу
«Навичок 21 століття», що сприяють вирішенню
проблем майбутнього: забезпечення стійкості,
впевненості у майбутньому, ефективній мирній
співпраці з іншими громадянами, зниженню ризику
конфліктів. На основі розробленої навчальної
програми було організовано семінар-практикум
«ProSkills» для 31 тренера за принципом «рівнийрівному» та керівників 15 державних оздоровчих
таборів.
Усі тренери провели пілотне випробування
програми в своїх літніх таборах; загалом, до
програми долучилися близько 350 молодих
дівчат і хлопців (14-17 років). Більшість із них —
діти-сироти, ВПО, підлітки з інвалідністю або з
малозабезпечених сімей.
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Healthy
Challenge
Healthy Challenge — це пілотна програма,
реалізована в 2019 році Центром
«Розвиток КСВ» за підтримки UNFPA
Україна з метою просування здорового
способу життя серед молоді, яка
навчається у професійно-технічних та
вищих навчальних закладах. Програма
Healthy Challenge проводилася в
Одеській, Дніпропетровській, Черкаській
та Миколаївській областях.

раціональне
харчування
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фізична
активність

Завдяки Програмі, студенти, викладачі та
керівники отримали стимул до створення
в навчальних закладах руху за здоровий
спосіб життя та інформування студентів
про здоровий спосіб життя.
Реалізація Програми стала стимулом для
навчальних закладів, які протягом чотирьох
тижнів розробили та реалізували мініпроєкти та заходи, спрямовані на підтримку
здорового способу життя, які можна
розділити за чотирма темами:

репродуктивне
здоров'я

психічне
здоров'я

навчальних
закладів Одеської,
Дніпропетровської, Черкаської
та Миколаївської областей

14

20

4

Понад

вебінари за участі
експерта Центру
громадського здоров'я,
Teenergizer

Понад
статей
на тему здорового
способу життя

10 000
учасників
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Мирополіс
19-21 вересня у Святогірську (Донецька область)
пройшов Молодіжний форум миру та безпеки
«Мирополіс». Метою заходу було сприяння
діалогові щодо побудови миру та примирення
між молоддю, місцевими громадами та лідерами
думок. Форум був спрямований на створення
мережі молодих людей, об’єднаних у громадянські
групи, для сприяння соціальній згуртованості
та сталому розвиткові. Форум виробив спільне
бачення, яке відповідає принципам Резолюції 2250
Ради Безпеки ООН щодо молоді, миру та безпеки,
сприяння культурі миру та незалучення молоді в
актах насильства.
У Форумі взяли участь понад 200 учасників.
Зокрема, у співпраці з ПРООН та ООН Жінки
було залучено 142 молоді особи (у віці від 15 до
24 років) з Луганської та Донецької областей.
Форум визначив пріоритетні потреби молоді
з числа ВПО, основних груп молоді та інших
найбільш маргіналізованих представників молоді,
зокрема, молодих людей із «сірої зони» (уздовж
лінії розмежування). Окрім цього, ми запросили
знаменитостей, лідерів думок, представників
місцевих і національних НУО, інноваційних і
соціальних підприємців, волонтерів, які поділилися
своїми поглядами на мирне співіснування, безпеку,
гендерну рівність, розвиток і права людини.
27

Загалом, співорганізаторами сесій та обговорень
стали до 25 місцевих, національних і міжнародних
партнерів.
Форум пройшов в рамках Програми ООН із
відновлення та розбудови миру реалізують
чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН
(ПРООН), Структура ООН з питань гендерної
рівності та розширення прав і можливостей жінок
(ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська
організація ООН (ФАО).
Програму підтримують одинадцять міжнародних
партнерів: Європейський Союз, Європейський
інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії,
Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі,
Швеції, Швейцарії та Японії.
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Індекс
благополуччя
молоді
Допоможи своєму місту
стати більш дружнім!

Індекс благополуччя молоді — це комплексний індекс, який охоплює
49 показників і дає змогу оцінити рівень добробуту молоді в містах.
UNFPA Україна запустив онлайн-платформу в трьох містах —
Кременчуці, Львові, Миколаєві, що відкрило її для проведення
опитувань серед молоді.
На основі опитування молоді та офіційної статистики міські органи
управління отримають дані для прийняття обґрунтованих рішень.
30
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Розширення прав
і можливостей
жінок і дівчат
Всеукраїнський
конкурс з кращих
гендерно-чутливих
STEM уроків

Співпраця
з EdCamp в
рамках реформи
системи освіти

луцьк

льв ів
тернопіль
хм ел ьн иц ьк ий
в і н н иця
івано-франківськ

Київ

Харків

Філіали
#ДівчатаSТЕМ
Вінниця, Луцьк, Дніпро,
Покров, Кривий Ріг,
Маріуполь, Краматорськ,
Українськ, Покровськ,
Мелітополь, Коломия,
Калуш, Івано-Франківськ,
Боярка, Київ, Кропивницький,
Помічна, Сєверодонецьк,
Львів, Южноукраїнськ,
Миколаїв, Кодима, Одеса,
Полтава, Ромни, Конотоп,
Тернопіль, Харків, Херсон,
Чернігів
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Виставка «Шведські
татусі» та подія в
рамках книжкового
форуму у Львові,
зустрічі в рамках
WikiGap
Київ, Львів, Харків

Гендерно чутливі
хакатони для
шкільних
викладачів SТЕМпредметів
Маріуполь, Хмельницький,
Одеса, Полтава

Тренінг для місцевих
організацій Донецької
та Луганської областей
з відповідального
батьківства

чернігів

су ми

Святогірськ
київ

харк ів
п ол тава
ч е ркас и

кр о п ив н и ць ки й

Дніп р о

з ап о р іж ж я

м икол а ї в
хе р со н
од ес а

ДОнецьк

Хакатон для дівчат
Луганської та
Донецької областей
Маріуполь

Зовнішня
інформаційна кампанія
«Супертато Може»
Київська, Черкаська, Вінницька,
Одеська, Херсонська, Донецька та
Дніпропетровська області
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Міжнародний форум
«Сучасні корпоративні практики гендерної рівності та
протидії домашньому насильству»
• Представлено результати національного дослідження
«Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство
у приватному секторі: заклик до дії».
• Привернення уваги представників приватного
сектору до питань гендерної рівності шляхом
застосування нещодавно розробленого посібника
для керівників відділів управління персоналом і
директорів «Як великий, середній та малий бізнес
виграє від політики рівності та запобігання домашнього
насильства?».
• Залучено понад 100 учасників, зокрема, 60 компаній.
• 14 приватних компаній підписали Декларацію
щодо сприяння досягненню Цілей Сталого Розвитку
№5 «Забезпечення гендерної рівності, розширення
прав і можливостей усіх жінок та дівчаток» і №8
«Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній
зайнятості та гідній праці для всіх» шляхом застосування
ефективних підходів в українських компаніях,
спрямованих на допомогу відділам управління
персоналом і директорам у попередженні домашнього
насильства серед персоналу компанії та впровадженні
політики, сприятливої для сім’ї.
34

1. МЕТРО Кеш енд Керрі
Україна
2. Метлайф-Україна
3. Nestle в Україні та Молдові
4. EY (колишні «Ернст енд
Янг») в Україні
5. Тева Україна
6. Мережа готелів «Рейкарц»
7. Corteva Agriscience в Україні
8. Startlight Media
9. ІТ-Інтегратор
10. Енергоатом
11. L'Oréal Україна
12. Avon Україна
13. Львівська торговопромислова палата
14. Львівська бізнес-школа при
Українському католицькому
університеті

© UNFPA Ukraine/Андрій Крєпких
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Формування
гендерночутливих
підходів у
навчанні
2 тренінги, що охопили 74% авторів і видавців, з
питань створення сучасного антидискримінаційного
освітнього контенту, вільного від гендерних
стереотипів та інших форм дискримінації.
Понад 1000 українських вчителів у сфері початкової
та середньої освіти взяли участь у практичних
семінарах з питань вибору кар'єри, вільного від
стереотипів, лекціях на тему сексуальної освіти в
школі, сприяння ненасильницькому спілкуванню та
антидискримінаційним підходам, у роботі круглого
столу за участю Міністерки освіти та науки України
під час конференції EdCamp (Un)conference.
Проведено 4 гендерно чутливі хакатони для 165
шкільних вчителів та вчительок предметів STEM,
які представляють школи 14 областей України.
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Дівчата в STEM
Участь у Національному Дні «Дівчата у STEM»
узяли близько 1000 дівчат з усіх областей України,
що втричі більше, ніж у 2018 році.
За результатами опитувань:
54% опитаних дівчат відповіли, що
це вплинуло на вибір майбутньої
професії.
Близько 90% почали вважати, що
професійні сфери не діляться на
«чоловічу» та «жіночу».
Створено регіональну мережу STEM-філіалів,
до якої входять 49 шкіл по всій Україні, з метою
заохочення дівчат до побудови кар'єри у сфері
STEM.
Під час Всеукраїнської конференції, присвяченої
найкращим гендерно чутливим урокам з
предметів STEM, 10 уроків було рекомендовано у
якості передових методів і розміщено на веб-сайті
Інституту модернізації змісту освіти (визначені
серед 20 фіналістів, вибраних серед 245 заявок,
поданих з усієї України).
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На фото Тимур Хромаєв, голова Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку,
із сином Олександром
© UNFPA Ukraine/Ольга Мурзаєва
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ПроЄкт «Щастя
у чотири руки»
У співпраці з Посольством Швеції в Україні ми
провели фотовиставку «Шведські татусі», до якої
долучилися відомі батьки в Україні.
Понад 1 мільйон осіб ознайомилися з виставкою
за весь період її представлення у Харкові, Львові
та Києві, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль», у
Верховній Раді України, у Кабінеті Міністрів України
та протягом Львівського книжкового форуму.
Кампанія «Супертато Може» у мережі Youtube, у
соціальних мережах на підтримку проєкту «Щастя
у чотири руки», спрямована на підвищення
залученості чоловіків, охопила понад
1,6 мільйона осіб.
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WikiGap та
«Жінки у
STEM» разом з
Wikipedia
У 2019 році ми започаткували партнерство
із Вікіпедією. Разом із Посольством Швеції
в Україні ми долучились до міжнародного
марафону WikiGap, а трохи згодом організували
всеукраїнський конкурс статей «Жінки у STEM».
Метою глобального редакторського марафону
WikiGap є створення біографічних статей відомих
українок та поширення про них інформації. Також
в рамках марафону відбулися 3 зустрічі — у Києві,
Харкові та Львові. Протягом марафону у 2019 році
дописувачі та дописувачки створили 186 нових
статей про досягнення жінок та зробили їх більш
видимими. Протягом конкурсу «Жінки у STEM»
було створено більше 500 статей, які показують
досягнення жінок та дівчат у STEM спеціальностях.
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Програма боротьби
із гендерно
зумовленим
насильством
Підтримується урядами Великої Британії, Канади та Естонії

р ів не

львів

в інниця

46 мобільних
бригад соціальнопсихологічної
допомоги
Краматорськ, Слов'янськ,
Костянтинівка, Бахмут, Волноваха,
Селидове, Маріуполь, Мангуш,
Новоайдар, Сєвєродонецьк,
Станиця Луганська, Кремінна,
Рубіжне, Попасна, Кривий Ріг,
Нікополь, Кам'янське, Запоріжжя,
Бердянськ, Мелітополь, Харків,
Лозова, Ізюм, Вишневе, Біла
Церква, Бородянка, Львів, Сокаль,
Золочів, Жидачів, Херсон, Чаплинка,
Нова Каховка, Генічеськ, Вінниця,
Могилів-Подільський, Гайсин,
Бар, Одеса, Болград, Березівка,
Миколаїв, Первомайськ, Дубно
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17 пунктів
невідкладної
медичної
допомоги
Краматорськ, Бахмут,
Покровськ, Волноваха,
Рубіжне, Старобільськ,
Біловодськ, Станиця
Луганська, Попасна,
Маріуполь (2), Харків,
Вінниця, Кривий Ріг,
Одеса, Херсон,
Миколаїв

9 притулків для
постраждалих
від гендерно
зумовленого
насильства
Харків, Бердянськ, Маріуполь,
Кривий Ріг, Слов’янськ,
смт Краснопавлівка, Одеса,
смт Вороновиця, Херсон

Акції до «16 днів
проти насильства»
Національна «гаряча»
лінія з попередження
домашнього насильства

Київ, Харків, Дніпро, Полтава,
Миколаїв, Донецьк, Луганськ,
Запоріжжя

киї в

харків
полта ва

Лу ган ськ

Дніпр о

зап оріж ж я

м и кола їв

х ерсон
од е с а

ДОн ецьк

5 денних
кризових центрів
Херсон, Одеса, Харків,
Слов’янськ, Маріуполь

Тематичні мурали
проти насильства
Миколаїв, Лисичанськ
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Послуги постраждалим
від гендерно зумовленого
насильства (ГЗН)
У 2019 році мережа спеціалізованих служб
протидії ГЗН надала необхідну допомогу

Всеукраїнська цілодобова «гаряча лінія» для
постраждалих від ГЗН надала інформаційні,
психологічні та юридичні консультації
46 мобільних бригад соціальнопсихологічної допомоги, що працювали
у 12 регіонах проєкту, надали комплексну
соціально-психологічну допомогу
9 притулків надали безпечне місце
перебування та комплексну допомогу
5 денних кризових центрів надали
соціально-психологічні консультації
17 пунктів медичної допомоги
надали допомогу
46

38 846

постраждалим:

13 967

особам
(84% жінок,
16% чоловіків)

18 875

постраждалим
(87% жінок,
13% чоловіків)

515

постраждалим
у 7 регіонах

1 643

особам
у 5 регіонах

3 846

постраждалим
у 8 регіонах

У 2019 році UNFPA підтримав започаткування та розширення послуг:

В Одесі та Херсоні
відкрилися

2 нових притулки для
постраждалих від ГЗН

У Харкові, Бердянську
та Херсоні було відкрито

3 нові денні кризові
центри

У грудні в Херсоні, Миколаєві
та Одесі відкрилися

3 нові пункти надання
медичних послуг

UNFPA надав підтримку
зміцненню потенціалу
операторів

Київської муніципальної
«гарячої лінії»
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Підтримка державних
органів України та
постачальників послуг
у створенні ефективних механізмів реагування на
протидію ГЗН
У 2019 році було проведено понад 80
тренінгів і семінарів для 1300 зацікавлених
сторін:
• Протягом 19 семінарів для міжвідомчих
груп і 14 спеціалізованих семінарів по
розробці планів дій понад 680 посадовців
із 12 регіонів проєкту навчилися
розробляти ефективні міжвідомчі
координаційні механізми реагування та
попередження ГЗН.
• Понад 180 постачальників послуг
відвідали 27 тренінгів і семінарів, які
сприяли підвищенню якості їхньої роботи,
попередженню розвитку синдрому
«вигорання» та глибшому ознайомленню з
новим законодавством.
• Понад 280 спеціалістів, які
представляють 42 центри правової

допомоги, пройшли навчання на 12
спеціалізованих тренінгах. Це дасть
можливість отримання належної юридичної
інформації постраждалим від ГЗН.
• Протягом 8 тренінгів і семінарів понад
160 спеціалістів у сфері охорони здоров’я
підвищили рівень знань і навичок по
застосуванню підходів, спрямованих на
постраждалих, направлення та координації.
• 59 викладачів із 22 центрів навчання
поліції з усіх регіонів України пройшли
тренінги для тренерів. Вони зміцнили
свої знання та досвід щодо надання
спеціалізованої підготовки співробітникам
поліції, задіяним у роботі спеціалізованих
мобільних бригад поліції, які повинні
реагувати на випадки гендерно
зумовленого та домашнього насильства
по всій Україні.
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У 2019 році розпочалася розробка
чотирьох онлайн-курсів навчання — щодо
реагування на випадки ГЗН, роботи
мобільних бригад, притулків і надання
медичної допомоги постраждалим від
ГЗН. Курси нададуть можливість тисячам
постачальників спеціалізованих послуг і
представникам місцевих органів влади
в Україні надавати ефективні послуги
постраждалим.
У 2019 році UNFPA Україна почав надавати
підтримку розробці систем попередження
ГЗН і реагування на нього у двох нових
регіонах проведення проєкту — у місті
Києві та у Полтавській області — з метою
покращення доступності послуг для
5 мільйонів осіб.
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Інформаційна
кампанія
«Розірви коло»
На офіційній сторінці у мережі Facebook
інформаційно-просвітницької кампанії «Розірви коло»
понад 5 700 осіб щодня отримували інформацію про
попередження та реагування на випадки насильства.
Понад 36 000 осіб ознайомилися з важливою
інформацією про ГЗН і наявні послуги на веб-сайті
кампанії «Розірви коло» (rozirvykolo.org).
Понад 190 000 молодих людей навчилися
розпізнавати ранні ознаки психологічного насильства
за допомогою серії відеороликів «Не дрібниці
у стосунках», що кидають виклик негативним
стереотипам, через які продовжується насильство.
Завдяки кампанії «Розірви коло» понад 3,3 мільйона
українців підвищили рівень обізнаності про ГЗН.
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Робота з
журналістами
Протягом трьох спеціалізованих семінарів
48 журналістів видань вивчали, яким чином
висвітлювати проблеми, пов'язані з ГЗН, згідно
з підходами, орієнтованими на постраждалих.
За результатами семінарів для журналістів було
розроблено практичний посібник «Засоби масової
інформації та боротьба проти насильства», який
допомагає у спростуванні негативних стереотипів
щодо ГЗН і у затвердженні нульової терпимості до
насильства у суспільстві.
У 2019 році проводився конкурс журналістів
«Виробництво медіа-матеріалів про домашнє
насильство». За його результатами було
опубліковано 34 статті у 45 засобах масової
інформації, що підвищували поінформованість
тисяч жителів України і надавали їм корисні поради
щодо реагування на насильство.
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ЗАКОНОДАВСТВО ТА
КООРДИНАЦІЯ
Завдяки постійним зусиллям експертів
до кінця 2019 року було забезпечено
прийняття та введення в дію 16 підзаконних
актів. Розробка національної бази для
надання послуг постраждалим від майже
завершилася, що сприятиме комплексному
застосуванню розроблених нормативноправових актів.
14 листопада суд у Києві виніс перший
вирок у справі про домашнє насильство,
керуючись новим законодавством.
У 2019 році понад 470 спеціалістів
відвідали низку семінарів для міжвідомчих
груп (за участі представників місцевої
влади, соціальних служб, поліції, медичних
і юридичних працівників), спрямованих
на забезпечення дієвої координації
ефективного реагування на ГЗН і його
попередження на місцевому рівні. В
результаті цього було розроблено та
офіційно затверджено 9 міжвідомчих
планів спільних дій, в яких було окреслено
конкретні кроки щодо підвищення якості
надання послуг постраждалим від ГЗН.

У 2019 році понад 210 спеціалістів відвідали
серію спеціалізованих семінарів з розробки
планів дій з оцінкою витрат. Їх метою було
отримання даних для розробки робочих
планів реагування на ГЗН на місцях і
прискорення виділення бюджетних коштів
місцевими органами влади. В результаті
цього 15 органів місцевого самоврядування
розробили плани дій з оцінкою витрат та
виділили ресурси з місцевих бюджетів на
фінансування заходів, пов’язаних із ГЗН, і
надання спеціалізованих послуг.
У 2019 році відбувся навчальний візит 20
представників ключових галузей до Румунії
з метою вивчення комплексних підходів
до протидії гендерно зумовленому та
домашньому насильству. Завдяки цьому
особи, які приймають рішення, з 3 регіонів
проєкту, ознайомилися з передовими
практичними методами, які румунські колеги
застосовують у реагуванні на ГЗН і його
попередженні, що сприяло впровадженню
належних механізмів у відповідних регіонах
і муніципалітетах України.
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ВІЛ
і репродуктивні
права
Протягом червня-грудня
2019 року спільно із ГО
«Українська Медична Місія» та
Благодійним Фондом «Здоров’я
жінки та планування сім’ї» ми
реалізовували проєкт «Відповідь
на гострі гуманітарні питання
(статеві та репродуктивні
потреби) найбільш вразливих
жінок та дівчат-підлітків на
сході України».
Проєкт реалізовано за кошт
Центрального Фонду реагування
на надзвичайні ситуації
ООН (CERF).
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Медичні мобільні бригади надали медикопрофілактичну допомогу в 253 населених пунктах
та провели 18 201 лікарських оглядів. З них
8 226 гінекологічних оглядів та 9 975 консультацій
сімейного лікаря.
Серед осіб, що звернулись:

Лу ганс ь к

ДОне ць к

9 068
1 281
280
814

жінки (віком 15–49 років — 2 957,
віком 60+ років — 4 257)

чоловіки
діти
особи з інвалідністю
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Три медичні мобільні бригади надавали
гінекологічну, терапевтичну діагностичну,
медико-профілактичну допомогу, забезпечували
мінімальним набором медикаментів та засобами
контрацепції населення Донецької та Луганської
областей уздовж лінії розмежування. Бригади
обладнані портативними електрокардіографами,
апаратами для УЗ-досліджень, у тому числі й
гінекологічних. Кожну бригаду було забезпечено
експрес-тестами для аналізу крові на вміст
глюкози, гепатити В, С та ВІЛ/СНІД.
Для підвищення рівня профілактики захворювань,
що передаються статевим шляхом та ВІЛ, 1,62 млн
чоловічих презервативів було надано центрам
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
центрам з профілактики та боротьби із СНІДом
та іншим лікувально-профілактичним закладам
Донецької та Луганської областей.
357 робітників первинної та вторинної медикосанітарної допомоги, а також, лікарі-інфекціоністи,
епідеміологи та сімейні лікарі пройшли навчання
з сучасних методів діагностики і лікування
інфекційних захворювань, планування та надання
невідкладної допомоги у сфері репродуктивного
здоров’я, інфекцій, що передаються статевим
шляхом, гендерно зумовленого насильства та
надання послуг жінкам з інвалідністю у сфері
репродуктивного здоров’я.
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П а рт н е рс т в а :

Партнерство
із Почесним
Послом UNFPA в
Україні Марією
Єфросиніною
Завдяки роботі з Марією Єфросиніною, Почесним
Послом Фонду ООН у галузі народонаселення в
Україні, ми отримали можливість достукатися із
інформацією про гендерне та домашнє насильство
до понад 300 тисяч осіб, а також залучити основні
засоби масової інформації до цього питання.
Разом ми відвідали 4 притулки та 2 денні кризові
центри у трьох регіонах в Україні, що дало
можливість підвищити обізнаність більшої кількості
постраждалих про послуги, що надаються у цих
містах, і про національний механізм реагування на
насильство.
Марія брала участь у Саміті в Найробі та мала
можливість розповісти про гендерні проблеми
в Україні, презентувавши документальний фільм
«Мисливиця з орлом».
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Партнерство із
Тарасом Тополею
та Alyosha
У 2019 році ми продовжували партнерство із подружжям
українських співаків — Тарасом Тополею та Alyosha. Вони
були ключовими доповідачами на дискусійній платформі
«Чоловіки, які підтримують принцип рівних прав та
можливостей: безпрограшна стратегія» на Третьому
українському жіночому конгресі; їх було запрошено як
Друзів UNFPA та рольових моделей у проєкті «Щастя
у чотири руки». Вони пропагували спільне виконання
домашніх обов’язків, а також ідею необхідності
досягнення балансу між роботою та особистим життям.
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На фото родина Тараса та Олени
Тополі з дітьми Романом та Марком
© UNFPA Ukraine/Григорій Веприк
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«Давай, грай!»
разом із
ФК Шахтар,
Shakhtar Social
Foundation та
Спеціальною
Олімпіадою
України
З 2019 року спільно із Shakhtar Social Foundation
ми почали залучати більше дівчат до занять
футболом, створюючи міксовані команди проєкту
Shakhtar Social «Давай, грай!». У 2019 році до нас
також приєднався партнер «Спеціальна Олімпіада
України». Разом ми запустили 4 інклюзивні
команди, в яких займаються 70 дівчат 7-15 років
із інтелектуальною інвалідністю: у Києві, ІваноФранківську, Маріуполі та Харкові.
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Програма
«Тренуймо
хлопчиків бути
чоловіками»
(Coaching boys into men)
Значну увагу в 2019 році UNFPA Україна приділяв
профілактичній роботі, зосереджуюсь на
зміцнення позитивних моделей поведінки через
спортивне тренування хлопців для досягнення
здатності до мирної взаємодії між собою та з
дівчатками — Coaching Boys into Men. Загалом,
50 футбольних тренерів Shakhtar Social з усієї
України та 56 шкільних вчителів фізкультури з
Івано-Франківської області засвоїли інноваційні
методики гендерно чутливих тренувань з
використанням методології «МАЙБУТНЄ без
насильства» (США), яка сприяє вихованню
позитивних конструктивних відносин, вільних
від стереотипів.
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Освітній
проЄкт «Краса
для всіх»
разом із
L’Oreal Україна
Мета проєкту — за допомогою спеціального курсу
навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій
ситуації, основ перукарської майстерності та
допомогти їм побудувати свій шлях до кращого
життя. Проєкт має фокус на жінок, які постраждали
від домашнього насильства.
Пройшовши інтенсивний навчальний курс тривалістю
6 місяців, 29 жінок отримали нову професію,
опанувавши перукарське мистецтво. Ця ініціатива
дала можливість жінкам знайти шлях до кращого
життя та відновити віру в себе. Вони долучаться
до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли
безкоштовне навчання у різних країнах світу.
Сьогодні програму «Краса для всіх» представлено в
понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи
та Середнього Сходу. В Україні проєкт реалізується
спільно із UNFPA Україна.
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Благодійна
допомога від
AVON
для жінок, які постраждали
від домашнього насильства
Компанія Avon підтримала програму боротьби із
домашнім насильством, яка впроваджується UNFPA
Україна за підтримки Урядів Великої Британії,
Канади та Естонії.
Коли жінка потрапляє до шелтеру, то зазвичай
останнє про що вона думає — це одяг чи якісь
аксесуари. Головне — сховатися від агресора та
мати дах над головою. Тому багато жінок, тікаючи,
потрапляють до притулків взагалі без речей.
Вже у притулку жінки за допомогою фахівців
мають можливість вирішити складну ситуацію, не
переймаючись побутовими проблемами.
У 2019 році UNFPA Україна отримали від AVON
як благодійну допомогу — 77 тисяч одиниць
продукції. Це одяг, взуття та аксесуари загальною
вартістю понад $416 000. Ці речі були передані
жінкам до шелтерів, денних кризових центрів та
через мобільні бригади соціально-психологічної
допомоги.
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Міфи про
жіноче
здоров’я
разом із Школою жіночого
здоров’я лікарки Наталії Сіліної

Тема жіночого здоров’я, сексуальних та
репродуктивних прав, а також статевого виховання
досі є однією із найбільш необговорюваних в Україні.
Разом із лікаркою гінекологом-ендокринологом та
експертною з жіночого здоров’я Наталією Сіліною ми
розвінчуємо міфи. Щотижня Наталія Сіліна пише про
найчастіші питання, які чує на прийомі чи отримує
у директ. Разом ми започаткували рубрику для
соціальних мереж «Міфи про жіноче здоров’я».
В рамках цього партнерства з доктором Наталією
Сіліною у галузі сексуального та репродуктивного
здоров’я ми працювали над підвищенням обізнаності
серед жінок щодо основних питань: планування сім'ї,
контрацепції, раку шийки матки та інших. Ми провели
широку цифрову кампанію щодо просування питань
сексуального і репродуктивного здоров’я у мережі
Youtube. Завдяки цьому ми охопили 761 094 особи.
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На фото Олександо Елькін, керівник
EdCamp Україна, з донькою Еммою
© UNFPA Ukraine/Уляна Рудіч
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К а мпа н ії:

Проєкт «Щастя
у чотири руки»
Інформаційні кампанії в рамках проєкту «Щастя у 4
руки» розроблені UNFPA Україна спільно з Міністерством соціальної політики України та направлені на
подолання стереотипів стосовно нерівномірного
розподілу домашніх обов’язків на користь спільного
виконання домашніх справ та піклування про дітей.
Проєкт також підкреслює важливість участі татусів у
догляді за дитиною та необхідності впровадження
відпусток по догляду за дитиною саме для тат.
У 2019 році в рамках проєкту проходила інформаційна кампанія #СуперТАТОможе. Обличчями стали
відповідальні тати з різних сфер діяльності — співак
Тарас Тополя, теле- та радіоведучий Андрій Шабанов,
блогер Дмитро Стужук, підприємець Сергій Цибульський, лікар Юрій Кривоніс, журналіст та письменник
Артем Чапай, актор та співак Артур Логай, футболіст
Богдан Бутко. 26 просвітницьких роликів, в яких
відомі тати разом із експертами та експертками
говорили на такі теми як психологічні основи татівства, сексуальна освіта, перша допомога дитині, вибір
професії без стереотипів, «декретна» відпустка для
тата, партнерські пологи та планування сім’ї. Кампанія
охопила більше 1.6 млн українців.
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У трьох містах України — Києві, Львові та Харкові —
відбулася виставка «Шведські татусі», організована
спільно із Посольством Швеції в Україні. Український
досвід татівства представили 8 тат, серед яких лідер
гурту «Антитіла» Тарас Тополя, голова Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур
Хромаєв, футболісти ФК «Шахтар» Тарас Степаненко
та Сергій Кривцов, керівник EDCamp Україна
Олександр Елькін, народні депутати Святослав
Юраш, Володимир Цабаль та Володимир Ар’єв.
Усього виставку відвідали більше 950 тисяч осіб.
Виставка також розміщувалася у Терміналі Д
Міжнародного Аеропорту «Бориспіль», Форумі
Видавців у Львові, Харківському національному
університеті ім. В.Н. Каразіна, Українському
Католицькому Університеті у Львові та Кабінеті
Міністрів України.
Спільно із Посольством Швеції в Україні, Swedish
Institute та телеканалом ICTV ми провели День
батька. На гостей чекали зіркові татусі ICTV та
«Дизель Шоу», конкурси і змагання, розваги та шоупрограма, незабутні емоції та особливі подарунки,
а також урочисте відкриття виставки «Шведські
татусі». Разом з нами День батька святкували більше
2000 відвідувачів!
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Інформаційна
кампанія
«Розірви коло»
Інформаційна кампанія «Розірви коло» є частиною
програми Фонду ООН у галузі народонаселення
«Комплексний підхід до вирішення проблеми
насильства щодо жінок та дівчат в Україні», яка має
на меті підтримати процес зміцнення національних
механізмів запобігання і реагування на гендерно
зумовлене насильство.
Кампанія «Розірви коло» — одна з найбільших інформаційних кампаній з питань ГЗН в Україні. Кампанія
Розірви коло надала підтримку програмі протидії
насильству шляхом проведення різних онлайнових
та офлайнових заходів, зокрема, інформаційнорекламні кампанії на зовнішніх носіях, у приміщеннях і на транспорті у 12 регіонах; виробництво та
розміщення 5 нових коротких відеороликів, присвячених міфам про домашнє насильство; проведення виставки в Кабінеті Міністрів України.
Цифрова кампанія у мережі YouTube і в соціальних
мережах, а також органічна кампанія за підтримки
Почесного Посла Марії Єфросиніної щодо питань
і послуг, пов’язаних із домашнім насильством і
постраждалими від нього, охопила понад
3,3 мільйона осіб.
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Понад 190 000 молодих людей навчилися
розпізнавати ранні ознаки психологічного
насильства за допомогою серії відеороликів
«Не дрібниці у стосунках», що кидають
виклик негативним стереотипам, через які
продовжується насильство.
© UNFPA Ukraine/Сергій Тимофєєв
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«16 днів
активізму проти
насильства
щодо жінок»
UNFPA Україна підтримав проведення багатьох
заходів, присвячених щорічній глобальній кампанії
«16 днів проти насильства щодо жінок», що
проводилася у 8 регіонах України. У заходах відкриття
взяли участь понад 1 500 учасників, а охоплення у
різних медіа-каналах перевищило мільйон осіб.
25 листопада у приміщеннях Кабінету Міністрів
України відкрилася тематична виставка «Розірви
коло». На ній було представлено 10 історій про
постраждалих від ГЗН, які отримали допомогу від
служб допомоги або скористалися нещодавно
прийнятим законодавством.
Відкриття виставки у Кабінеті Міністрів України
відбулося за участі Першої леді України Олени
Зеленської, віцепрем'єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України
Дмитра Кулеби, Урядової уповноваженої з гендерних
питань Катерини Левченко, Почесної Амбасадорки
UNFPA в Україні Марії Єфросиніної, народної
депутатки Марини Бардіної та інших гостей.
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Понад 2,7 мільйона людей ознайомилися з
публікаціями про виставку на сторінках Instagram
Першої леді Олени Зеленської (1,4 мільйона
підписників) та Почесного посла UNFPA в Україні
Марії Єфросиніної (1,3 мільйона підписників).
Статті з’явились у 45 українських національних
медіаресурсах (зокрема, у провідних українських
інформаційних агенціях). Це сприяло
приверненню уваги українського суспільства до
проблеми ГЗН.
У рамках акції «Розірви коло» в Миколаєві та
Лисичанську було намальовано два мурали.
Для тисяч місцевих жителів і гостей міст вони
стануть постійним нагадуванням про необхідність
вирішення проблеми насильства над жінками
в Україні.
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фінансові результати
2 951 000,00 USD
374 000,00 USD

Програма з розширення прав
і можливостей жінок і дівчат

339 080,00 USD

Програма для молоді

600 041,00 USD

Програма з захисту сексуального
і репродуктивного здоров’я

135 139,00 USD

Програма ООН з відновлення
та розбудови миру

91 076,00 USD
172 453,00 USD
4 662 407,00 USD
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Програма боротьби із гендерно
зумовленим насильством

ВІЛ

Інше

Загалом

донори і партнери
Наші донори

DEVELOPMENT COOPERATION

Партнери
Марія Єфросиніна
Тарас Тополя та Alyosha
Посольство Швеції в Україні
ФК «Шахтар»
БФ «Шахтар Сошиал»
L’Oreal Ukraine
AVON
CSR Ukraine, експертна організація «Центр
«Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності»
ГО «Українська фундація
громадського здоров’я»
Лікарка Наталія Сіліна та Школа жіночого
здоров’я

Східноєвропейський інститут
репродуктивного здоров’я
EDCamp Україна
ГО «Здоров’я жінки та планування сім’ї»
ГО «Центр Ла Страда Україна»
Молодіжна організація Teenergizer
Український центр соціальних досліджень
ГО «Спеціальна олімпіада України»
ГО «100% життя»
ГО «Рада жінок Донеччини»
ГО «Інтерньюз Україна»
ГО «Вікімедіа Україна»
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Українська медична місія
Dari Jewelry
Sky Art Foundation

Партнери
з державного сектору
Міністерство соціальної політики України
Національна поліція України
Офіс Президента України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство культури, молоді та спорту
України
Інститут модернізації змісту освіти
Урядовий контактний центр
87

ресурси

Аналітичний звіт
«Становище молоді
в Україні»

Дослідження «Гендерна
рівність та відповідь на
домашнє насильство
в приватному секторі:
заклик до дії»

Посібник для
журналістів «Медіа та
протидія насильству»

Методичний
посібник «Створення
та забезпечення
діяльності притулків
для осіб, постраждалих
від домашнього
насильства»

Посібник для бізнесу
«Керівні принципи для
бізнесу — Як великий,
середній та малий бізнес
виграє від політики
рівності та запобігання
домашньому насильству»

Посібник з розвитку
відповідального
татівства в громадах «Як
зробити відповідальне
татівство популярним та
веселим»
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Фонд ООН у галузі народонаселення
Представництво в Україні
01024, м. Київ
вул. Шовковична, 42-44
тел.: +38 044 281 32 31
ukraine.office@unfpa.org

Забезпечення прав і можливостей вибору для всіх
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