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ПередМова 

Сказати, що 2020 рік був не схожим ні на 
який із попередніх було б значним примен-
шенням. І світ, і Україна були несподівано 
вражені пандемією COVID-19 абсолютно 
безпрецедентним способом, перевіря-
ючи межі нашої спроможності впоратися 
з невизначеністю як індивідуально, так 
і колективно. На момент написання цих 
слів ми все ще продовжуємо реагувати 
на пандемію, але коли вакцинація стає 
доступною для все більшої кількості країн, 
ми можемо сподіватися на її вирішення.

Проте наслідки будуть тривалими. Панде-
мія ще більше розкрила важливі ролі, які 
жінки відіграють у суспільстві: як політичні 
лідерки, як підприємиці, як медичні праців-
ниці на передовій, як лідерки громад, яким 
довіряють. І звісно, як основа соціальної 
сфери. Але це також виявило крихкість 
соціальної конструкції, яка залежить від 
жінок, які виконують різноманітні та часто 
неоплачувані «невидимі» ролі. Крім того, 
жінки та дівчата піддаються вищому ризику 
зазнати насильства, обмеженням їхньої 
тілесної автономії та доступу до основних 

державних послуг, таких як охорона 
здоров'я, освіта та соціальний захист.

Окрім COVID-19 та його негативного 
впливу на багато сфер життя, ми також 
маємо успіхи, які б ми хотіли відзначити. У 
2020 році Україна зробила кілька важливих 
кроків у боротьбі з домашнім насильством 
та у створенні комплексної системи реа-
гування на це явище. Президент України 
підписав Указ, який закликає до негайного 
вжиття заходів щодо забезпечення захисту 
постраждалих від насильства та поси-
лення програм попередження. Ми підняли 
партнерство з Міністерством внутрішніх 
справ України на більш високий рівень, 
створили новий національний контакт-
центр з питань гендерного та домашнього 
насильства, а також залучили та мобілі-
зували деяких найвідоміших українських 
знаменитостей для підвищення соціальної 
обізнаності про насильство. У 2020 році 
відбулися також ключові зміни у способах 
залучення чоловіків до домашніх справ та 
догляду за дітьми: було відкрито 4 Тато-
хаби, а 31 приватна компанія долучилася 
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до Декларації про гендерну рівність та 
проти домашнього насильства. Ініціативи 
з розширення можливостей молоді від-
тепер застосовуються у 7 нових містах, які 
погодились почати інвестувати в благопо-
луччя молоді та працювати над політиками, 
сприятливими для молоді, для збереження 
та забезпечення людського капіталу на міс-
цях. Також перспективні зрушення відбу-
лись і в сфері освіти – зокрема, із кроками 
до включення всебічної сексуальної освіти.

Підсумовуючи, 2020 рік став роком, який 
ознаменувався рішучістю Фонду ООН у 
галузі народонаселення продовжувати 
надавати підтримку та послуги Україні: 
українським жінкам та дівчатам, чоловікам 
та хлопцям, молоді, людям з інвалідністю 
та людям поважного віку, не залишаючи 
нікого позаду в цих складних обставинах. 
Спільно з міжнародними, національними 

та місцевими партнерами ми розробили 

нові та інноваційні рішення, які дозволили 

нам підтримати та реалізувати програму, 

засновану на правах, спрямовану на вико-

нання прав людини та доступ до послуг 

для всіх, зміцнюючи соціальну стійкість та 

сприяючи встановленню основ для побу-

дови кращого суспільства та кращого світу.

На завершення дозвольте висловити мою 

глибоку вдячність кожному державному 

та приватному партнерові та донорам, 

нашим сестринським агенціям Організа-

ції Об'єднаних Націй та всім, хто зробив 

можливим нашу роботу та підтримав нашу 

програму задля змін. 

Хайме Надаль, 

Представник UNFPA в Україні
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Спільно із Національною 
поліцією України ми 
розповсюдили 

 100 000 
планів безпеки та 
інформаційних постерів 
із контактами для 
постраждалих від гзн.

оСновні дані та ключові 
резУльтати рокУ

У 2020 році мережа 
спеціалізованих служб 
із протидії ГЗН надала 
необхідну допомогу 

 47 387 
постраждалим.

4 татохаби  
відкрито у Вінниці, 

Одесі, Краматорську та 
Троїцькій ОТГ.

357 людей 
взяли участь 

у двох тренінгах і шести 
вебінарах з питань фор-
мування відповідального 
батьківства та залучення 
до нього чоловіків.

7 нових міст –  
Маріуполь, 

Мелітополь, Херсон, 
Луцьк, Тернопіль, Дніпро, 
Одеса – приєдналися до 
визначення Індексу благо-
получчя молоді. Понад

3 000 
молодих людей взяли 
участь в опитуваннях.

У 2020 році завершилася 
п’ятирічна історія втілення 
ініціативи «Пакт заради 
молоді», що об’єднала понад

149 робото-
давців, які 

спільно створили понад

45 000 
робочих місць для  
молодих людей.

Підготовлено

62 нових тренери 
програми 

«PROнавички 
майбутнього» з 
Донецької, Луганської і 
Запорізької областей.
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1 374 дівчат 
взяли 

участь у заходах, які 
заохочують обирати 
фах у STEM-галузях: 
STEM-челендж «Дівчата 
змінюють світ», онлайн-
марафон до Дня дівчат 
в ІКТ, STEM-хакатон 
«Hack4Good: як зацікавити 
дівчат технологіями», 
Національний День дівчат 
у технологіях, STEM-табір 
для дівчат, STEM StartUP 
Fem Lab.

Національна 
інформаційна кампанія 
«Розірви коло» вперше 
об’єднала українських 
зірок – Машу Єфросиніну, 
MONATIK, Юлію Саніну, 
Олю Полякову, Тараса 
Тополю, Alyosha – у 
заклику до українського 
суспільства вийти з 
кола насильства. Ролик 
переглянули 

3,3 мільйона 
людей.

Закуплено й 
розповсюджено

1 940 
гігієнічних наборів для 
лікарок і медичного 
персоналу, задіяного в 
реагуванні на COVID-19 
у 6 найохопленіших 
пандемією областях.

Закуплено і 
розповсюджено засоби 
індивідуального захисту 
та засоби дезінфекції для

15 державних 
геріатричних 

закладів у 6 
найохопленіших 
пандемією областях.

2 мобільні клініки 
надали життєво 

важливу медичну допо-
могу та/або скерували до 
спеціалізованих служб

7 964 
мешканців 58 віддалених 
населених пунктів і 
районів уздовж лінії 
зіткнення на сході Україні.

Вдвічі збільшилася 
кількість компаній-
підписантів Декларації 
на підтримку ЦСР 5 та 
8, які впроваджують 
корпоративні політики 
з гендерної рівності та 
відповіді на домашнє 
насильство. Тепер 

31 приватна 
компанія

увійшла до корпоратив-
ного Альянсу.
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Перша леді України Олена Зеленська 
відкриває Форум/Андрій Крєпких
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Міжнародний 
форУМ «Україна 
на шляхУ до 
Подолання 
гендерно 
зУМовленого 
наСильСтва»

У лютому 2020 року UNFPA провів міжнародний 
форум «Україна на шляху до подолання гендерно 
зумовленого насильства», що об’єднав представни-
ків уряду, громадянського суспільства та міжнарод-
ної спільноти. Форум представив основні результати 
5-річної роботи з розбудови національної системи 
протидії насильству та обговорив пріоритети  
України у справі викорінення насильства до  
2030 року.
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онлайн форУМ «ПереПиС 
за реєСтраМи в Україні: 
виклики, МожливоСті, 
Подальші кроки»

У 2020 році разом із Державною службою 
статистики України ми провели міжнарод-
ний онлайн форум, на якому розпочали 
широку дискусію щодо можливості орга-
нізації та проведення в Україні перепису 
населення за реєстрами у 2030 році. Форум 
включав 4 технічні вебінари, присвячених 
концепціям переписів населення на основі 
реєстрів, інструментам та засобам пере-
пису, міжнародному досвіду та практиці різ-
них країн Європи, статусу-кво України щодо 
адміністративних даних, а також заключну 
конференцію за участі високопоставлених 
осіб з уряду, яка була присвячена стандар-
там та нормам ООН та ЄС для переписів на 
основі реєстрів та окресленню переходу 
України до формату перепису за реєстрами. 

Форум зібрав представників уряду, 
статистиків/-ок, тримачів даних та адмі-
ністраторів, дослідників/-ць, представ-
ників і представниць приватного сектору 

та громадянського суспільства, а також 
експертів/-ок системи ООН, Євростату та 
країн, які вже використовують адміністра-
тивні записи для демографічних перепи-
сів або розробляють проєкти в цій сфері 
(Естонії, Фінляндії, Нідерландів, Польщі, 
Словенії, Іспанії та Великобританії). Усі 
події форуму транслювались онлайн через 
платформи Zoom та Facebook, що забезпе-
чило участь близько 2000 учасників/-ць на 
кожному заході.

Форум завершився встановленням міжна-
родного партнерства між Урядом України, 
Державною службою статистики України, 
UNFPA, UNECE та провідними міжнарод-
ними експертами/-ками з питань перепису 
для розробки дорожньої карти для пере-
ходу України від традиційного перепису до 
перепису населення у 2030 році на основі 
реєстрів та підписання відповідної  
спільної заяви.
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національне доСлідження 
«обізнаніСть і Ставлення 
вчительСької СПільноти й 
батьків до коМПлекСної 
СекСУальної оСвіти»

У 2020 році UNFPA провів дослідження 
«Обізнаність і ставлення вчительської спіль-
ноти й батьків до комплексної сексуальної 
освіти». Результати дослідження були пре-
зентовані на конференції «Впровадження 
комплексної сексуальної освіти і принципів 
гендерної рівності: перспективи в Україні 
21-го століття», проведеній у партнерстві та 
за участі Міністерства освіти і науки (МОН) 
України, Посольства Фінляндії, офісу UNFPA 
в регіоні Східної Європи та Центральної 
Азії, активістів/ток, представників/-ниць гро-
мадських організацій, які працюють у сфері 
сексуального і репродуктивного здоров’я. 

Учасники конференції підготували Резо-
люцію з пропозиціями для МОН створити 
міжвідомчу робочу групу для розробки 
та подальшого впровадження Концепції 
комплексної сексуальної освіти дітей і

молоді в Україні, враховуючи критерії, 
запропоновані учасниками конференції, 
а також розглянути можливість включити 
до Професійного стандарту за професіями 
«Вчитель початкових класів закладу загаль-
ної середньої освіти», «Вчитель закладу 
загальної середньої освіти» перелік про-
фесійних компетентностей, знань, умінь і 
навичок з комплексної сексуальної освіти.
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вважають, що у школах має бути запроваджена 
комплексна сексуальна освіта.

84% 
батьків 

83% 
вчителів/-ок

вважають викладання у школі теми людської 
сексуальності однаково важливим порівняно з 
іншими навчальними предметами.

65% 
батьків

73% 
вчителів/-ок

88% 
батьків

80%
вчителів/-ок

хочуть, щоби 
школа допомогла із 
сексуальною освітою 
їхньої дитини.

потребують визначених 
форматів навчання та 
допоміжних матеріалів 
для проведення занять 
із сексуальної освіти 
(проходження курсу 
із сексуальної освіти, 
тренінгів щодо підходів 
і методики проведення 
відповідних занять).
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Соціологічне 
доСлідження «як обрати 
ПрофеСію без УПереджень: 
що дУМає Молодь 
Приазов’я»

Дослідження було проведене у 2020 році 
в Бердянську, Маріуполі та Мелітополі*. 1 083 

респонденти і 
респондентки  
із загальноосвітніх шкіл, 
ліцеїв, коледжів, технікумів, 
центрів професійно-технічної 
освіти (ЦПТО) віком від 13 
до 23 років взяли участь в 
онлайн-анкетуванні.

Також було проведено

16 глибинних 
інтерв’ю  
з молодими людьми.

БердянськМелітополь

Маріуполь
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Більше половини респондентів/-ок 
демонструють гендерні стереотипи 
«чоловіка-здобувача» та «жінки-матері». 
Так,

61,7%
опитаних молодих людей висловили 
згоду щодо того, що «завдання батька –  
утримувати родину, а завдання матері – 
піклуватися про дітей».

83,2%
опитаних дівчат вважають, що кар’єрний 
успіх в обраній професії не залежить 
від статі, тоді як серед хлопців із цією 
думкою погоджуються лише 60,8%.

60,9%
респондентів/-ок погодились із 
твердженням, що призначення жінок 
полягає у народженні дітей. Ступінь 
вираженості цього стереотипу у 
хлопців є вищим, ніж у дівчат.

56,7%
респондентів/ок вважають, що чоловіки 
мають заробляти більше за жінок. Цей 
гендерний стереотип яскравіше про-
явився у хлопців порівняно із дівчатами, 
які погодились із цим твердженням.

75,4%

52,2%
70,4%

47,5%



ПрограМа з 
розширення Прав 
і МожливоСтей 
Молоді

PROнавички 
майбутнього

Донецька, Луганська та 
Запорізька області

Skills Labs 

Вінниця, Чернігів, 
Луцьк, Ніжин, 
Кропивницький, 
Маріуполь, Мелітополь, 
Бердянськ, Тульчин, 
Краматорськ, 
Марківська ОТГ та 
Кам'янське, Кременчук

Healthy 
Challenge 

Закарпатська, 
Львівська, Волинська, 
Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Хмельницька, 
Чернігівська та 
Черкаська області

індекс 
благополуччя 
молоді 

Кременчук, Львів, 
Миколаїв, Маріуполь, 
Мелітополь, Херсон, 
Луцьк, Тернопіль, 
Дніпро, Одеса

львів

вінниця

лУцьк

тУльчин

рівне

хМельницький

терноПіль

Ужгород



Підтримка 
вразливої 
молоді та 
молоді, що 
живе з віл 

Черкаси, Кривий Ріг, 
Миколаїв і Кременчук

лУганСьк

донецьк

дніПро

Миколаїв

одеСа

Полтава

черкаСи

креМенчУк

кривий ріг

СУМи

заПоріжжя

херСон

чернігів

кроПивницький

ніжин

краМаторСьк

МаріУПоль

бердянСькМелітоПоль

МарківСька отг

каМ'янСьке
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Молодіжна Політика

У 2020 році UNFPA продовжив тісну 
співпрацю з урядом України, зокрема, з 
Міністерством молоді та спорту України. 

Протягом року було розроблено ряд 
важливих документів, до яких долучився 
UNFPA: 

UNFPA провів оцінку потреб для оновлення 
навчального модуля «Здоровий спосіб 
життя молоді під час COVID-19» для 
програми «Молодіжний працівник», яка 
реалізується за підтримки Міністерства 
молоді та спорту України і ПРООН в Україні. 

Було також запущено проєкт «Молодіжна 
політика в Україні: політика, практика, 
аналітика», розроблений у партнерстві з 
UNICEF і Міністерством молоді та спорту 
України, метою якого є забезпечення 
ефективної політики та практичних 
інструментів у молодіжній сфері, зокрема 
на рівні села, міста й громади.

Концепцію держав- 
ної соціальної 
цільової програми 
«Молодь України» 
на 2021–2025 роки

Національна 
молодіжна 
стратегія 
України до 
2030 року

Проєкт закону 
№3718 про 
основні принципи 
молодіжної 
політики
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індекС благоПолУччя 
Молоді

Індекс благополуччя молоді (ІБМ) — це 
комплексний індекс, що охоплює 49 показ-
ників і дає змогу оцінити рівень добробуту 
молоді в містах. 

У 2020 році: 

3 000 молодих людей  
взяли участь  

в опитуванні щодо ІБМ;

7 нових міст, а саме Маріуполь, 
Мелітополь, Херсон, Луцьк, 

Тернопіль, Дніпро, Одеса, приєдналися до 
проєкту і почали визначати ІБМ; 

58 місцевих і національних бізнесів 
стали партнерами проєкту, нада-

ючи кожному молодому респондентові 
промокод на отримання подарунка.

Нагадаємо, що з 
2019 року ІБМ також 
визначається у 
Кременчуці, Львові  
та Миколаєві.

більше ніж
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новий «Пакт заради 
Молоді–2025» – для 
УСПішного МайбУтнього 
Молоді та України

Пакт заради молоді — це національна 
партнерська ініціатива, спрямована на 
об'єднання зусиль уряду, бізнесу та сфери 
освіти з метою подолання безробіття 
серед молоді. 

У 2020 році завершилася п’ятирічна історія 
втілення в життя ініціативи «Пакт заради 
молоді», що об’єднала понад 149 робото-
давців, які спільно створили більше ніж 
45000 робочих місць для молодих людей. 
Крім того, було проведено 100 форумів, 
круглих столів і тренінгів із залученням 
3000 молодих людей, освітян і роботодав-
ців. CSR Europe визнало ініціативу однією 
з найкращих практик для молоді в Європі, 
а глобальна ініціатива ООН Decent Jobs 
for Youth назвала Пакт одним із найкращих 
прикладів у світі з реалізації Цілі сталого 
розвитку 8: Гідна праця та економічне 
зростання. 

Зважаючи на виклики, спричинені панде-
мією COVID-19, оновлений Пакт заради 
молоді–2025 ставить перед собою нові 
завдання та пріоритети, що фокусува-
тимуться на просуванні менторства для 
молоді від роботодавців з питань побудови 
кар'єри. Новий Пакт заради молоді–2025 
вже підписали більше ніж 20 партнерів, 
серед яких Міністерство молоді та спорту 
України, Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Украї- 
ни, Міністерство освіти і науки України, 
UKRSIBBANK, KPMG, Альфа-Банк, lifecell, 
Декатлон Україна, Lactalis, Укртелеком, 
Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед, 
Метінвест Холдинг, Reikartz Hotel Group, 
Кредобанк, Ашан Рітейл Україна, Nestlé, 
Райффайзен Банк Аваль, Серв’є Україна, 
Arzinger, Credit Agricole Bank, логістична 
компанія «Рабен Україна», компанія Procter 
& Gamble і компанія EY в Україні.
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Презентація результатів виконання положень Пакту заради молоді–2020 та 

майбутніх планів у Кабінеті Міністрів України/Центр Розвиток КСВ



24Учасники та учасниці ініціативи #HealthyChallenge2020
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HEALTHY 
CHALLENGE 2020

Healthy Challenge, всеукраїнська програма з популя-
ризації здорового способу життя серед молоді в умо-
вах карантину, спричиненого поширенням COVID-19, 
продовжила свою роботу в 2020 році та охопила:

•  42 заклади фахової передвищої і професійно-тех-
нічної освіти у Закарпатській, Львівській, Волин-
ській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмель-
ницькій, Чернігівській і Черкаській областях України 

•  12 000 молодих людей і понад 32 000 викладачів і 
жителів цих областей 

Заклади професійно-технічної освіти змагалися між 
собою, представивши свої мініпроєкти та заходи, 
спрямовані на підтримку здорового способу життя. 
Усі проєкти передбачали захист психічного та фізич-
ного здоров’я, профілактику інфекційних хвороб, 
включаючи COVID-19. 

У рамках програми також було проведено:

•  21-денний Всеукраїнський онлайн-марафон для 
молоді #HealthyChallenge2020 (залучено понад  
4 500 молодих людей із різних регіонів України)

•  3-тижневий Всеукраїнський челендж-марафон для 
молоді «Мрій. Плануй. І не гальмуй!» (залучено  
579 учасників).
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PROнавички 
МайбУтнього

Програма «PROнавички майбутнього»* — це 
навчально-креативна тренінгова програма, спрямо-
вана на формування у молоді надпрофесійних нави-
чок XXI століття, пов’язаних із творчим і критичним 
мисленням, усвідомленням майбутнього, вмінням 
створювати індивідуальні й колективні стратегії, а 
також на розвиток співтворчості, кроскультурності 
й миротворчості. Програма схвалена Міністерством 
освіти і науки України й розрахована на позашкільну, 
позакласну, факультативну роботу педагогів-орга-
нізаторів, психологів, соціальних педагогів із підліт-
ками 14-17 років у дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку, закладах професійної освіти, загаль-
ноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

У 2020 році в рамках програми «PROнавички май-
бутнього» було проведено 2 тренінги для 62 вожа-
тих, психологів, вчителів і методичних працівників 
літніх таборів, молодіжних центрів і закладів поза-
шкільної освіти з Донецької, Луганської та Запо-
різької областей. Навчені тренери продовжили 
подальшу роботу у своїх таборах в онлайн- та 
офлайн-форматах, охопивши більше ніж 200 під-
літків, більшість із яких — підлітки з вразливих 
категорій, включаючи тих, які живуть поблизу лінії 
розмежування.



27Учасниці тренінгу «PROнавички майбутнього»/Артем Гетьман



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 проведені 
у 13 областях України й охопили більше ніж 300 
молодих людей. 

Стикаючись із новими викликами у часи пандемії 
та заради забезпечення сталості, через онлайн-
платформу Impactorium була запущена програма 
«Skills Lab: навички для успішної кар’єри», і на 
проходження курсу зареєструвалося більше ніж  
1 200 молодих людей з усієї України.

У цьому році за підтримки Міністерства 
освіти і науки України також був розроб-
лений комплексний курс з удоскона-
лення кар'єрних навичок, в основі якого 
лежать тренінгові програми «Skills Lab: 
успішна кар'єра та власна справа», спря-
мовані на формування у випускників і 
випускниць ЗПТО навичок професійного 
зростання, а також розвитку компетенцій 
для побудови власної справи.

Луцьк Рівне

Ужгород

Чернівці

Вінниця

Житомир

Кропивницький

Запоріжжя
Донецьк

ЛуганськДніпро

Полтава

Чернігів

КИЇВ

Тульчин

Мелітополь

смт Марківка

Краматорськ

Ніжин

Тернівка

Городня

Кременчук

ФастівЛьвів

Маріуполь

Бердянськ

Миронівка

Миколаїв

Суми

Черкаси

Харків

Тернопіль

Приморськ

с. Широке

Шумськ
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SkillsLab 2020:  
Самозайнятість*

90 молодих людей у віці 15–24 років, 
здебільшого учнів і випускників ЗПТО 
з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська 
та інших населених пунктів уздовж 
узбережжя Азовського моря Донецької і 
Запорізької областей, пройшли 3-місячне 
онлайн-навчання з відкриття власного 
бізнесу за програмою «SkillsLab 2020: 
Самозайнятість». 75 найактивніших 
учасників програми взяли участь у 
двох молодіжних бізнес-форумах, 
які відбулися в Мелітополі та 
Маріуполі й познайомили молодь 
із можливостями розвитку 
власної справи, надаваними 
профільними установами місце-
вої влади, міжнародними 
організаціями, 
агенціями з розвитку 
та локальними 
стартап- 
інкубаторами.
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SkillsLab 2020:  
шлях до успіху*

92 молодих людей у віці 15–24 років, 
здебільшого учнів і випускників ЗПТО з 
Маріуполя, Мелітополя, Бердянська та 
інших населених пунктів уздовж узбе-
режжя Азовського моря Донецької та 
Запорізької областей, стали учасниками 
навчальної онлайн-програми «SkillsLab 
2020: Шлях до успіху», що дала моло-
дим людям змогу навчитися будувати 
кар’єрний план, готувати резюме, пра-
вильно застосовувати навички критич-
ного та дизайн-мислення, а також упев-
нено проходити співбесіди на шляху до 
роботи мрії. 72 кращі випускники  
програми «SkillsLab 2020: Шлях до 
успіху» з різних куточків Запорізької та 
Донецької областей відвідали два моло-
діжні форуми, що відбулися в Мелітополі 
та Маріуполі, на яких, спільно з експер-
тами з різних галузей, молодь обгово-
рила поточне становище молодих людей 
на ринку праці та знайшла практичні 
шляхи для отримання молодими спеціа-
лістами з Приазов’я нових можливостей.
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робота із вразливою 
Молоддю

У 2020 році UNFPA продовжив підтримку молодіжного руху Teenergizer. 
В рамках роботи із вразливою молоддю та молоддю, що живе з ВІЛ:

Більше ніж

8 000 
молодих людей віком 
14–22 роки отримали 
інформацію про ВІЛ-
тестування, з яких 180 
осіб пройшли тестування.

100 груп 
підтримки 

проведено для 49 ВІЛ-
позитивних молодих 
людей. 

94 освітні 
заходи на 

тему репродуктивного 
здоров’я та ВІЛ-інфекції 
проведено для 2 151 
підлітків зі шкіл і ЗПТО.

105 молодих 
людей 

пройшли програму 
стажування у 
Teenergizer. 

5 666 
молодих людей із 
чотирьох міст відвідали 
вебсайт Teenergizer 
та отримали освітню 
інформацію про ВІЛ, 
репродуктивне здоров'я 
та сексуальну освіту.



Учасник занять для молоді/Teenergizer
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учасниця воркшопу з мистецтва мирних акцій  
у трьохізбенці/олександр сосновський
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МироПоліС

Мирополіс*, молодіжний форум, започаткований у 
2019 році в рамках Програми ООН з відновлення 
та розбудови миру, продовжив свою чудову істо-
рію! Цього року вже сама молодь, 15 учасників та 
учасниць форуму 2019 року, а також молодіжних 
активістів/-ок з Трьохізбенки, Покровська, Крама-
торська, Соледара та Сєвєродонецька, спочатку 
пройшли навчання з проєктної діяльності, а потім 
успішно реалізували 5 креативних проєктів у своїх 
громадах: командоутворення для лідерів моло-
діжних рад у Донецькій області; облаштування 
музичної студії і проведення першого фестивалю 
в Соледарі; воркшоп з мистецтва мирних акцій у 
Трьохізбенці; інтеграція першокурсників (зокрема 
молоді з непідконтрольної Урядові України терито-
рії) до навчального середовища Донецького націо-
нального технічного університету в Покровську 
за умов COVID-19; а також створення навчальної 
майстерні й просвітницька роботі з молоддю щодо 
переробки пластику в Сєвєродонецьку. 

До проєктів вдалось залучити близько 200 місце-
вих дівчат і хлопців у п’яти громадах Донецької і 
Луганської областей.



тренінг з 
відповідального 
батьківства

Харків*

ПрограМа з 
розширення Прав 
і МожливоСтей 
жінок і дівчат

активні 
STEM-філіали 

Вінницька (Великий 
Митник), Волинська 
(Голоби, Локачин), 
Дніпропетровська 
(Покров), Донецька 
(Українськ, Краматорськ), 
Запорізька (Мелітополь, 
Олексіївка) області, 
Івано-Франківськ, 
Кіровоградська 
(Помічна), Миколаївська 
(Южноукраїнськ, 
Миколаїв), Сумська 
(Конотоп) області, Харків, 
Херсонська область (село 
Раківка, Нова Каховка)***

STEM-
хакатони 
для вчителів

Маріуполь, Мелітополь, 
Бердянськ*

івано-франківСьк

вінниця

лУцьк



Tatohubs

Вінниця**, Одеса**,  
Донецька (Краматорськ)*, 
Луганська області 
(Троїцька ОТГ)*

тренінги для 
видавців 
та авторів 
шкільних 
підручників 

Харків***

донецьк

дніПро

Миколаїв

одеСа

СУМи

харків

кроПивницький

херСон

заПоріжжя

лУганСьк

МаріУПоль

бердянСькМелітоПоль
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Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України,  
із дітьми для Дня батька 2020/Валентин Кузан
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ПартнерСтво 
біарріц

UNFPA підтримує Уряд України на шляху до форму-
вання рівноправного суспільства та впровадження 
цінностей гендерної рівності й рівних прав і можли-
востей для чоловіків і жінок, зокрема щодо законо-
давчого забезпечення рівного доступу до відпус-
ток по догляду за дитиною як матері, так і батька, 
сприяння гендерно чутливому навчанню, а також 
впровадженню законодавства стосовно боротьби 
із домашнім насильством.

UNFPA надав експертну допомогу в підготовці та 
юридичному супроводі законопроєкту № 3695 про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
забезпечення рівних можливостей матері та батька 
на догляд за дитиною. Прийнятий Парламентом 
України в першому читанні 1 грудня 2020 року зако-
нопроєкт передбачає запровадження обов'язкової 
14-денної оплачуваної відпустки по догляду за 
дитиною для батька при народженні дитини, а 
також рівне право кожного з батьків на відпустку 
по догляду за дитиною до досягнення дитиною 
3-річного віку та додаткової відпустки на випадок 
хвороби чи інвалідності дитини.



40Учасниця Дня дівчат у 2019 році/Центр Розвиток КСВ
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гендерна рівніСть в оСвіті
ДІВЧАТА В STEM

Програма STEM-челенджів 
«дівчата змінюють світ»***

У програмі STEM-челенджів «Дівчата 
змінюють світ» і курсу вебінарів з блогінгу 
«Як спілкуватися про STEM» взяли участь 
18 філіалів «Дівчата STEM». Програма була 
спрямована на розвиток знань і спро-
можності дівчат, а також популяризацію 
STEM-діяльності серед дівчат-підлітків і 
посилення мотивації дівчат поширювати 
інформацію про STEM.

день дівчат в інформаційно-
комунікаційних технологіях 
(ікт)

23 квітня був проведений 16-годинний 
онлайн-марафон до Дня дівчат в інформа-
ційно-комунікаційних технологіях. Мара-
фон подивилася 2 441 людина. Школярки 
та студентки зі всієї України отримали цінні 
поради з планування кар'єри в ІТ, про-
ходження співбесіди та розширили свої 
горизонти у сприйнятті професій в ІКТ.

онлайн STEM-хакатони для 
освітян*

71 викладач передвищих і професійно-

технічних закладів освіти Приазов’я взяли 

участь у трьох STEAM-хакатонах «Гендерно 
чутлива профорієнтація»* для того, щоб 

зробити свої навчальні заклади вільними 

від гендерних стереотипів, сформувати 

навчальний простір, в якому дівчата та 

хлопці можуть вільно розвиватися та реалі-

зовувати свій потенціал.

Команди-учасниці хакатон-проєктів обрали 

та підтримали три проєкти-переможці:

•  Виготовлення й розповсюдження серії 

профорієнтаційних відеороликів ЗПТО 

м. Маріуполь; 

•  Інформаційно-просвітницька гендерно 

чутлива діяльність команди блогерів-

амбасадорів ЗПТО м. Бердянськ серед 

майбутніх абітурієнтів;

•  Віртуальний тур ЗПТО м. Мелітополь. 
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STEM-хакатон «Hack4Good: 
як зацікавити дівчат 
технологіями»***

STEM-хакатон зібрав 36 дівчат, які сфор-
мували 5 команд і розробляли креативні 
рішення для вдосконалення освітньої сис-
теми та просування STEM серед спільнот 
дівчат. Команда-переможниця отримала 
100 000 грн на організацію STEM-табору 
для дівчат-шестикласниць.

національний день дівчат у 
технологіях***

У відзначенні Національного Дня дівчат у 
технологіях взяло участь більш ніж 1 000 
дівчат із 127 міст України, 55 доповідачів і 
20 організацій і компаній-учасниць. Учас-
ниці та учасники мали можливість позна-
йомитись із експертками у сфері STEM 
і дізнатися про роботу STEM-компаній 
зсередини, про те, як жінки можуть побу-
дувати кар’єру у сфері STEM. Організатори 
й філіали «Дівчата STEM» провели опи-
тування серед дівчат-учасниць. Кількість 
дівчат-учасниць, які стали розглядати 
наукові та технологічні професії у якості 
майбутньої кар’єри, після Дня дівчат у тех-
нологіях зросла на 28%, а кількість дівчат, 
які визначилися з вибором професії після 
заходу, зросла на 51%. З метою створення 
позитивного образу про подію та ідею, 

що стоїть за нею, було розпочато Все-

український конкурс есе на тему «Цифрова 

трансформація в Україні»***. Загалом було 

подано 23 есеї. Авторки двох найкращих 

нарисів отримали можливість на один день 

стати заступницями міністра цифрової 

трансформації і провести цей день у Мініс-

терстві цифрової трансформації України.

навчальна програма STEM 
StartUP Fem Lab 

Програма зібрала 19 учасниць – дівчат, які 

мають оригінальну ідею науково-техніч-

ного стартапу та потребують знань і нави-

чок для його успішної реалізації. Учасниці 

дізналися про ключові характеристики 

успішного стартапу, основи ведення біз-

несу, управління проєктами, ефективне 

управління командою, розробку маркетин-

гової стратегії, основи фінансової та юри-

дичної грамотності, ефективні презентації.

STEM-табір для дівчат***

Табір об’єднав 21 учасницю із 7 шкіл. Під 

час інтерактивних класів проєкту учас-

ниці ознайомилися із фактами про жінок 

зі сфери STEM, на прикладі практичних 

завдань дізналися про інноваційні підходи, 

навчилися основам програмування та 

реалізації інтерактивних експериментів з 

фізики та хімії.



43Учасниця Хакатону для дівчат у Маріуполі в 2019 році/Центр Розвиток КСВ



44Тренінг для видавців, Харків/Уляна Рудіч
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гендерно чУтливі  
Підходи У навчанні

«тримай п'ять, освіто!»

П’ятиденна антикризова національна 
онлайн-(не)конференція «Тримай п'ять, 
освіто!» відбулася 13–17 квітня й була орга-
нізована спільно із ГО EdCamp Україна та 
Міністерством освіти і науки України. 

Більше ніж 10 тис. освітян і батьків змогли  
приєднатися до заходу онлайн і взяти 
участь у п’яти напрямах дискусій: дис-
танційна освіта, освітня політика, фізичне 
здоров’я та психологічна стійкість, фінансові 
й правові виклики, педагогіка партнерства. 

Конференція зібрала 65 спікерів і спіке-
рок, серед яких були представники/-ці 
уряду, експерти та експертки, міжнародні 
експерти/-ки, практики у сфері освіти, а 
також перша леді України Олена Зеленсь- 
ка, Юваль Ной Харарі, Почесна амбаса-
дорка UNFPA в Україні Марія Єфросиніна 
та друг UNFPA Тарас Тополя. 

Конференція отримала звання «Найбіль-
шої онлайн-конференції для освітян» та 
увійшла до Книги рекордів Гінеса як націо-
нальний рекорд.

антидискримінаційне 
навчання для видавництв та 
авторських колективів***

Навчання почалося триденним тренінгом у 
Харкові та продовжилося онлайн. Кількість 
учасників налічувала 31 особу.

Усього навчання пройшли 24 видавництва, 
або 65% від усієї кількості видавництв, що 
працюють в Україні. Як результат, кількість 
висловлювань із дискримінаційним зміс-
том у шкільних підручниках зменшилася з 
86% до 2%.

конкурс «кращий гендерно чут-
ливий онлайн STEM-урок»***

Протягом жовтня–листопада 68 учителів/-ок 
з усієї України підготували уроки та подали 
заявки для участі у національному конкурсі 
«Кращий гендерно чутливий онлайн STEM-
урок». У результаті конкурсу було обрано 5 
кращих онлайн STEM-уроків, які нині реко-
мендовані Інститутом Модернізації Змісту 
Освіти для використання всіма учителями 
України та наявні у відкритому доступі.
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гендерна рівніСть  
У СтоСУнках і залУчення  
чоловіків до 
відПовідального татівСтва

навчання із залучення 
чоловіків до відповідального 
татівства

Тренінги «Формування відповідального 
батьківства» були проведені для 59 пред-
ставників і представниць громадських 
організацій та активістів із Донецької, 
Луганської і Запорізької областей*.

Під час тренінгів був презентований посіб-
ник «Як зробити відповідальне татівство 
популярним і веселим». Крім того, в рамках 
ініціативи щодо поширення відповідаль-
ного батьківства відбулася онлайн-зустріч 
із експертом «Школи татів» із Білорусі.

Наприкінці року було проведено ще 6 
вебінарів з питань залучення чоловіків до 
відповідального батьківства, які відвідали 
близько 300 учасників з Київської, Донець-
кої, Одеської, Вінницької, Запорізької і 

Херсонської областей. Ці вебінари були 
присвячені створенню Татохабів у містах, а 
також посиленню роботи із залучення татів 
до навчання та розвитку своїх навичок 
батьківства.

Tatohub

У 2020 році було відкрито 4 Татохаби – у 
Вінниці, Одесі, Краматорську і Троїцькій 
ОТГ (Луганська область). 

Татохаби – це клуби для татів із важливим 
освітнім компонентом, а саме заняттями з 
дитячої психології, партнерських відносин, 
управління стресом, ненасильницького 
спілкування, подолання гендерних сте-
реотипів. Також клуби проводять окремі 
заняття для майбутніх батьків. Клуби для 
татусів допоможуть чоловікам будувати 
міцніші стосунки зі своїми дітьми та більше 
брати участь у процесі догляду за ними.



47Учасники занять Татоhub. Вінниця/Лілія Павлика



48
тато з донькою, учасники сплаву, 
присвяченого дню батька/ярослав Бойко
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Вінниця та Одеса – міста, в яких розпочато 
реалізацію Програми «ЄС за гендерну 
рівність: разом проти гендерних стерео-
типів і гендерно зумовленого насильства», 
що фінансується Європейським Союзом та 
реалізується Фондом ООН у галузі народо-
населення спільно із структурою  
ООН Жінки**.

У Краматорську та Троїцькій ОТГ відкриття 
Татохабів відбулося в рамках Програми 
ООН з відновлення та розбудови миру, яку 
реалізують чотири агентства ООН: Про-
грама розвитку ООН (ПРООН), Структура 
ООН з питань ґендерної рівності та роз-
ширення прав і можливостей жінок (ООН 
Жінки), Фонд ООН у галузі народонасе-
лення (UNFPA) і Продовольча та сільсько-
господарська організація ООН (ФАО) та 
підтримують 12 міжнародних партнерів*.

заходи для татусів і родин 

10 родинних команд із Донецької, Луган-
ської і Запорізької областей взяли участь 
у сплаві «Екотато може все»* від ГО «Клуб 
рибалок України – UAFishingClub», під 
час якого татусі разом із дітьми подолали 
понад 58 км річкою Сіверський Донець, 
прибравши дорогою 5 пляжів і вилучивши 
знаряддя незаконного лову риби. 

Майже 100 учасників із Донецької та 
Луганської областей у рамках продо-
вження ініціативи «Екотато може все» від-
відали риболовний сімейний фестиваль* у 
м. Рубіжне Луганської області.

Окрім цього, 24 представники громад-
ських організацій з Донецької, Луганської 
і Запорізької областей, які працюють або 
планують працювати у сфері розвитку 
відповідального батьківства, взяли участь 
у 2-місячному дистанційному навчанні 
«Стратегічна комунікація для досягнення 
змін»*. А за результатами навчання дві 
місцеві інформаційні кампанії #CуперТато 
і ТурбоТато отримали технічну, експертну 
та менторську підтримку, залучивши до 
своїх офлайн- і онлайн-заходів 322 особи 
із Запорізької, Донецької та Луганської 
областей. А ще одна інформаційна кампа-
нія, що передбачала проведення конкурсу 
відео #СуперТатоМожеВсе, презентацію 5 
відео-історій батьків та ініціювання онлайн-
флешмобу до Дня батька, охопила 51 047 
користувачів соціальних мереж.

Також пройшла онлайн-школа з відпові-
дального татівства* для 50 татусів із Запо-
різької області під супервізією кваліфікова-
них психологів.



Мобільні бригади з 
надання підтримки 
ветеранам ато/
ооС та членам 
їхніх родин (6)

Київська (Вишневе, Біла Церква, 

Бородянка) та Миколаївська 

області (Миколаїв, Первомайськ, 

6 районів області)

Пункти первинної 
медичної 
допомоги (17)

Бахмут, Біловодське, Вінниця, 

Волноваха, Дніпро, Миколаїв, 

Маріуполь (2), Краматорськ, 

Одеса, Покровськ, Попасна, 

Рубіжне, Станиця-Луганська, 

Старобільськ, Харків, Херсон

«Міста, вільні 
від домашнього 
насильства» (15)

Вінниця, Дніпро, Київ, 

Костянтинівка, Краматорськ, 

Кременчук, Львів, Мелітополь, 

Миколаїв, Одеса, Покровськ, 

Полтава, Сєвєродонецьк, 

Харків, Херсон

Програма підтримується урядами Великої Британії, Канади та Естонії

Муніципальні 
мобільні бригади 
соціально-психоло-
гічної допомоги (7)

Донецька (Бахмутський і Мангуш-

ський райони, Костянтинівка, Ли-

манська ОТГ та обласна бригада) 

та Луганська області (Білокура-

кінська та Троїцька ОТГ)

Притулки (11)

Бердянськ, Вінниця, 

Краснопавлівка, 

Кривий Ріг, Маріуполь, 

Мирноград, Одеса, 

Рубіжне, Слов’янськ, 

Харків, Херсон

ПрограМа з Протидії і 
заПобігання гендерно 
зУМовленого 
наСильСтва

львів

вінниця



«16 днів активізму 
проти гендерно 
зумовленого 
насильства»

Бердянськ, Вінниця, Дніпро, Київ, 

Костянтинівка, Краматорськ, 

Кременчук, Львів, Маріуполь, 

Мелітополь, Миколаїв, Мирноград, 

Одеса, Покровськ, Полтава, 

Сєвєродонецьк, Харків, Херсон

денні центри (6)

Бердянськ, Маріуполь, 

Одеса, Слов’янськ, Харків, 

Херсон

кризові кімнати (3)

Київ (правий берег), Київ (лівий 

берег), Харків

Мобільні клініки (2)

Донецька та Луганська області

луганськ

донецьк

дніпро

миколаїв

одеса

полтава

київ

харків

запоріжжя

херсон

національна 
«гаряча» лінія  
з попередження 
домашнього 
насильства

маріуполь

бердянськмелітополь

кременчук

кривий ріг

краснопавлівка
слов'янськ

краматорськ

костянтинівка
бахмут

мирноград
покровськ

волноваха

сєвєродонецьк

старобільськ

рубіжне

попасна

станиця-
луганська

біловодське
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розбУдова Мережі 
СПеціалізованих СлУжб 
із Протидії гзн

Спеціалізовані служби з надання послуг та 
установи, створені в рамках програми, надали 
необхідну допомогу

47 387 постраждалим

Всеукраїнська цілодобова «гаряча лінія» для 
постраждалих від ГЗН надала інформаційні, 
психологічні та юридичні консультації

19 920
особам  
(81% жінок,  
19% чоловіків)

6 мобільних бригад із соціально-психологічної 
допомоги ветеранам АТО/ООС та членам їхніх 
родин, що працювали в Київській та Миколаївській 
областях, надали комплексну психологічну 
допомогу та соціальний супровід

3 846
особам  
(31% жінок,  
69% чоловіків)

7 муніципальних мобільних бригад в Донецькій 
та Луганській областях із соціально-психологічної 
допомоги надали психологічні консультації

683
постраждалим  
(82% жінок,  
18% чоловіків)

11 притулків у 8 областях надали безпечне місце 
перебування та комплексну допомогу 437

постраждалим  
(203 жінки і  
234 дитини)
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Психологиня мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги спілкується із клієнткою/Андрій Крєпких
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6 денних кризових центрів у 5 областях надали 
соціальні та психологічні консультації 3 174 
постраждалим

3 174
постраждалим  
(2 266 жінок і  
908 дітей)

3 служби кризових кімнат у 2 областях надали 
нагальний безпечний прихисток і кризове 
психологічне консультування

307
постраждалим  
(247 жінок і  
60 дітей)

2 мобільні клініки у 58 віддалених населених 
пунктах і районах уздовж лінії зіткнення на 
сході України надали життєво важливу медичну 
допомогу і направлення до спеціалізованих служб

7 964 мешканцям

17 пунктів медичної допомоги у 8 областях 
надали медичне консультування і допомогу 11 056 жінкам

2 нових притулки 
відкрилися у Рубіжному 

та Мирнограді (зокрема у 
співпраці з ПРООН)

2 служби кризових 
кімнат розпочали 

роботу у Києві (на правому 
і лівому березі міста)

1 денний центр 
відкрився у 

Маріуполі

У 2020 році UNFPA підтримав розширення мережі якісних спеціалізованих послуг для 
постраждалих від ГЗН.

UNFPA зробив внесок у зміцнення потенціалу операторів урядової «гарячої лінії» 15-47 із 
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
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Президент України підписав Указ, розроблений за експертної підтримки UNFPA, що 
закликає до негайного вжиття заходів для забезпечення захисту постраждалих від 
насильства і його запобігання. Зокрема, Указом передбачається:

Указ Президента  
Про невідкладні заходи  
У боротьбі з доМашніМ 
наСильСтвоМ в Україні

підвищення кваліфікації 
спеціалістів у цій сфері, удос-
коналення роботи спеціаль-
но уповноважених суб’єктів, 
запровадження нових форм 
збору інформації, а також 
нових принципів ненасиль-
ницької поведінки та недис-
кримінації у закладах освіти

затвердження 
державної соціальної 
програми із 
запобігання та 
протидії домашньому 
насильству та 
насильству за 
ознакою статі на 
період до 2025 року

удосконалення 
координації і 
взаємодії суб’єктів, 
що здійснюють 
заходи у сфері 
запобігання та 
протидії домашньому 
насильству, тощо
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Учасниці тренінгу для міст, залучених до проєкту  
«Міста, вільні від домашнього насильства»/Андрій Крєпких
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Проєкт «МіСта, 
вільні від 
доМашнього 
наСильСтва»

Проєкт з розбудови муніципальних систем запобі-
гання та протидії домашньому насильству й насиль-
ству за ознакою статі «Міста, вільні від домашнього 
насильства» стартував у травні 2020 року. Серед 
міст із чисельністю населення понад 50 000 осіб 
з 12 областей України був оголошений конкурс, 
за результатами котрого 15 містами-партнерами 
Проєкту у 2020–2021 році стали: Вінниця, Дніпро, 
Київ, Костянтинівка, Краматорськ, Кременчук, Львів, 
Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Покровськ, Полтава, 
Сєвєродонецьк, Харків, Херсон. У рамках співпраці 
UNFPA надає містам-партнерам технічну підтримку, 
яка включає налагодження взаємодії між орга-
нами і службами, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
створення та забезпечення функціонування спеці-
алізованих служб підтримки постраждалих осіб: 
денних центрів, кризових кімнат, притулків тощо, 
підготовку спеціалістів і надавачів спеціалізованих 
послуг, а також організацію та проведення інфор-
маційних кампаній.



58

тренінги та 
навчання 
СПеціаліСтів і 
СПеціаліСток

UNFPA підготував когорту 45 муніципальних кон-
сультантів із 15 міст-партнерів для забезпечення 
експертної підтримки розвитку ефективних систем 
запобігання та протидії ГЗН у містах.

UNFPA посилив спроможності 754 відповідальних 
осіб і надавачів послуг із 15 міст-партнерів ефек-
тивно реагувати на ГЗН і забезпечувати якісну під-
тримку усім, хто її потребує.

Понад 5 300 профільних спеціалістів після завер-
шення 24-годинного комплексного онлайн-
курсу, розробленого UNFPA, вдосконалили свої 
знання з реагування на ГЗН та надання послуг 
постраждалим.

UNFPA навчив 67 НУО зі східної України створювати 
механізми раннього запобігання ГЗН і мобілізову-
вати громади для попередження насильства.



59Фото Андрія Крєпких
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64 представники основних суб'єктів сис-
теми правових механізмів для захисту 
постраждалих осіб міста, а саме поліції, 
судів, органів пробації, соціальних служб 
та уповноважені особи, взяли участь у 6 
семінарах «Практика застосування право-
вих механізмів для захисту постраждалих 
від домашнього насильства»*, що відбу-
лися у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кре-
мінній (Луганська область) та Маріуполі, 
Покровську, Краматорську (Донецька 
область). Основною метою семінарів було 
обговорення шляхів покращення взаємодії 
суб'єктів під час застосування правових 
механізмів для захисту постраждалих осіб і 
напрацювання шляхів її вдосконалення. 

109 активістів громад Донецької, Луган-
ської і Запорізької областей у співпраці 
з «ООН Жінки» та ГО «Рада жінок Донеч-
чини» пройшли тримісячну дистанційну 
навчальну підготовку за програмою «Усі 
разом: залучення громадських активіс-
ток до раннього виявлення домашнього 
насильства у громадах»*. Програма перед-
бачала проведення трьох заходів: 1) п’яти 
вебінарів від профільних експертів; 2) сер-
тифікованого онлайн-курсу «Комплексний 
підхід до вирішення проблеми насильства 
щодо жінок і дівчат в Україні» на плат-
формі «Розірви коло»; 3) менторської сесії 
для представників кожної громади від 

експертів із протидії ГЗН. Окремі спеці-
альні питання щодо підтримки постражда-
лих у громадах були розглянуті експертами 
протягом 32 індивідуальних супервізій за 
запитом учасників, що стали заключним 
етапом навчання активістів.

Згідно з даними підсумкового опитування 
(зворотного зв’язку), після закінчення 
навчання 

до роботи у своїх громадах з поперед-
ження та реагування на випадки ГЗН та 
домашнього насильства.

17 психологів відділів у справах сім’ї і 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді з різних міст, районів і громад 
Донецької області пройшли навчання з 
питань роботи із кривдниками та отри-
мали сертифікати Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти. Тренінг був проведений на запит і 
в партнерстві з Управлінням сім’ї, молоді 
та масових заходів національно-патріотич-
ного виховання Донецької ОДА.

92% учасників 
почувалися 
мотивова-
ними 
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оПитУвання  
«СекСУальні доМагання  
У ПУблічних МіСцях» 

У 2020 році UNFPA провів національне опитування 
«Сексуальні домагання у публічних місцях». 

Жінки значно частіше зазнавали сексуальних 
домагань у публічних місцях:

зазнавали сексуальних 
домагань у публічних місцях, 
причому з більшістю з тих, хто з 
цим стикалися, це траплялося 
2 рази і більше

30%
опитаних

42% 
жінок

15%
чоловіків

вказали на наявність такого досвіду (детальніше 
про результати опитування в окремому документі).
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робота з Молоддю 
з ПоПередження 
доМашнього наСильСтва

Освітній проєкт «(Не) дрібниці у стосунках» 
у 2020 році з’явився в Інстаграм, най-
популярнішій серед української молоді 
соціальній мережі. На новій платформі 
через прямі трансляції з можливістю 
миттєвого зворотного зв’язку проводяться 
навчальні сесії із молодіжною блогеркою 
Asia Say та іншими лідерами думок. Тут 
щодня з’являються нові корисні інформа-
ційні поради, а запрошені на ефіри гості 
діляться своїм досвідом подолання токсич-
них стосунків. 

Загалом понад 

25 000 
молодих людей 

у рамках проєкту «(Не) дрібниці у 
стосунках» долучилися до серії навчальних 
дискусій з лідерами думок і навчилися 
виявляти ранні ознаки токсичних стосунків 
і запобігати насильству.



вінниця

Мобільні 
клініки

Донецька, 
Луганська області

кабінети 
медико-
психологічної 
допомоги 

Донецька, Луганська 
області, Вінниця, 
Миколаїв, Харків, Кривий 
Ріг, Одеса та Херсон

СекСУальне та 
реПродУктивне 
здоров’я



лУганСьк

донецьк

дніПро

Миколаїв

одеСа

кривий ріг

харків

херСон
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Лікарі мобільної клініки, що працює в містечку 
Комишуваха, Донецької області/Андрій Крєпких



67

робота 
Мобільних 
клінік на Сході 
України

2 мобільні клініки надали життєво важливу медичну 
допомогу та скерували до спеціалізованих служб 
7 964 мешканців 58 віддалених населених пунктів і 
районів уздовж лінії зіткнення на сході Україні.

У рамках програми UNFPA за підтримки уряду 
Великої Британії та імплементаційного партнера 
Благодійного Фонду «Здоров'я жінки і планування 
сім'ї» з липня 2020 року в Луганській і Донецькій 
областях розпочали роботу мобільні клініки. Вони 
надали доступ до високоспеціалізованих медичних 
і соціально-психологічних послуг людям, які про-
живають у населених пунктах вздовж лінії зіткнення 
та/або у важкодоступних ізольованих містечках на 
сході України, а саме у Бахмутському, Ясинуватсь-
кому районах та місті Авдіївка Донецької області, а 
також у Станично-Луганському, Новоайдарському 
та Попаснянському районах Луганської області. 
Мобільні клініки проводили медичне обстеження, 
надавали критично важливі медичні послуги й 
виявляли приховані випадки домашнього та ген-
дерно зумовленого насильства.
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робота кабінетів 
Медико-
ПСихологічної 
доПоМоги

Кабінети медико-психологічної допомоги – це пункти, 
зазвичай розташовані на базі багатопрофільної лікарні, 
обладнані сучасною медичною технікою, забезпечені 
діагностичними наборами, лікарськими препаратами 
тощо, тобто усім необхідним для захисту репродуктив-
ного здоров’я, профілактики ВІЛ, лікування інфекцій, що 
передаються статевим шляхом, запобігання небажаній 
вагітності та невідкладної допомоги постраждалим від 
зґвалтування. Нині таких пунктів в Україні – 17. Шість із 
них – у Донецькій області, 5 – у Луганській області, інші 
розташовані у Вінниці, Миколаєві, Харкові, Кривому 
Розі, Одесі та Херсоні. Кожен пункт надає жінкам ціло-
добову безкоштовну допомогу на принципі анонім-
ності. До того ж, більшість із них мають окремий вхід.

17 пунктів медичної допомоги надали медичне кон-
сультування і допомогу 11 056 жінкам у 8 областях.

Кабінети медико-психологічної допомоги створені 
UNFPA Україна спільно із імплементаційним партнером 
БФ «Здоров'я жінки і планування сім'ї» за підтримки 
уряду Великої Британії.
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Лікар Покровського центру невідкладної 

медичної допомоги/Андрій Крєпких
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наша відПовідь 
на ПандеМію 
COVID-19
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ПіклУєМоСя 
Про лікарок

Закуплено й розповсюджено 1 940 гігієнічних набо-
рів для лікарок і медичного персоналу, задіяного до 
реагування на COVID-19 у 6 найохопленіших панде-
мією областях. 

У квітні, на початку пандемії, UNFPA провів опиту-
вання серед працівників/-ць інфекційних і реаніма-
ційних відділень медичних закладів «першої хвилі 
COVID-19» та визначив потребу медичних праців-
ниць у засобах гігієни та інших засобах для роботи 
в умовах тривалого використання засобів індиві-
дуального захисту й контакту із дезінфекційними 
засобами. Відповідно до даних опитування, UNFPA 
сформував жіночі гігієнічні набори для працівниць 
сфери охорони здоров’я, що опікуються пацієнтами з 
COVID-19. У санітарних наборах є все необхідне для 
підтримання безперервної роботи медичних пра-
цівниць у стаціонарі протягом 5 діб: креми для рук 
та обличчя, дезодорант, медичні капці, зубна паста і 
щітка, 5 футболок, 5 пар шкарпеток, рушники, жіночі 
засоби гігієни, пральний порошок, бахіли тощо.

Жіночі гігієнічні набори було доставлено до лікарень 
Києва, Чернігівської, Сумської, Івано-Франківської, 
Одеської та Чернівецької областей.
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Жіночий гігієнічний набір для лікарок і медичного персоналу, 

задіяних в реагуванні на COVID-19/Володимир Шуваєв



74Гуманітарна допомога для геріатричних закладів/Костянтин Коваленко
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ПіклУєМоСь 
Про людей 
Старшого вікУ

UNFPA провів оцінку потреб закладів геріатричної 
підтримки людей старшого віку в регіонах, що най-
більше постраждали від пандемії COVID-19, після 
чого закупив і розповсюдив засоби індивідуального 
захисту й засоби дезінфекції у 15 державних гері-
атричних закладах у 6 найохопленіших пандемією 
областях. Зокрема, у 10 будинках для людей похи-
лого віку та інвалідів на сході України придбано 
та розповсюджено 761 гігієнічний набір, а також 
дезінфікуючі засоби для боротьби з поширенням 
COVID-19 у цих закладах.

2 094 особи, які перебувають у таких закладах, а 
також персонал, отримали засоби персонального 
захисту, мийні та дезінфіційні засоби, а також інфор-
маційні матеріали щодо попередження коронаві-
русної інфекції. 

У листопаді пройшло навчання з основ протиепіде-
міологічних заходів у контексті пандемії COVID-19  
для спеціалістів і спеціалісток, які працюють у дер-
жавних геріатричних закладах.
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Поліціянтка розповсюджує плакати із планами 
безпеки/Національна поліція України
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доМашнє 
наСильСтво 
Під чаС 
ПандеМії

Спеціалізовані служби з надання послуг постражда-
лим, що підтримуються UNFPA, запровадили 
«беззвучні рішення» (консультації через текстові 
повідомлення онлайн), які допомогли понад 
9 000 людей, включаючи осіб із обмеженими 
можливостями, перебуваючи вдома, безпечно 
отримати допомогу.

100 000 планів безпеки для людей, які перебувають 
у зоні ризику домашнього насильства, було розпов-
сюджено офіцерами та офіцерками Національної 
поліції України.
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відео  
з лікаркою 
Сіліною для 
вагітних

На початку пандемії в Україні було створено  
3 освітні відеоролики, в яких лікарка гінеколог-
ендокринолог Наталія Сіліна розповіла про:

Усього відео переглянули 197 000 осіб.

Загальні 
проблеми 
COVID-19

Вагітність 
під час 
COVID-19

Догляд за 
новонародженими 
під час COVID-19



79Лікарка Наталія Сіліна
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ПартнерСтва
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ПартнерСтво із 
корПоративниМ СектороМ 
задля гендерної рівності й проти домашнього насильства

31 компанія підписала Декларацію UNFPA 

задля гендерної рівності та запобігання 

домашньому насильству й отримала інстру-

менти для розвитку корпоративної куль-

тури нульової толерантності до насильства.

В рамках роботи із приватним сектором – 

підписантами Декларації – ми провели:

•  4 воркшопи та онлайн-конференцію для 
HR-спеціалістів 

•  Тренінг для підписантів Декларації за 
участі офісу UNFPA в Туреччині

•  Презентацію для компаній освітнього 
онлайн-курсу з реагування на випадки 
домашнього насильства.

Компанії-підписанти Декларації: 

1. METRO Cash and 
Carry Ukraine

2. MetLife Ukraine

3. Nestle in Ukraine 
and Moldova

4. EY (former Ernst 
and Young) in Ukraine

5. Teva Ukraine

6. Reikartz Hotel 
Group

7. Corteva Agri- 
science in Ukraine

8. Startlight Media

9. IT-Integrator

10. EnergoAtom

11. L’Oreal Ukraine

12. Avon Ukraine

13. Lviv Chambre of 
Trade and Commerce

14. Lviv Business 
School at Ukrainian 
Catholic University

15. ЕBA

16. Kernel

17. Ferrexpo

18. ДП «Оператор 
ринку» 

19. UKRSIBBANK BNP 
Paribas Group

20. Danone Україна

21. ACMP Ukraine

22. Primary Trade 
Union PJSC "PRYKAR-
PATTIAOBLENERGO"

23. SERVIER  
Ukraine LLC

24. Family of social 
shops ‘Avrora’

25. KPMG in Ukraine 

26. Dnipropetrovsk 
Chamber of Com-
merce and Industry

27. GlobalLogic 
Ukraine

28. Luxoft

29. Syngenta

30. Truman Agency

31. Mondelez
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Проєкти  
STArLIGHTMEdIA

Після підписання Декларації задля гендер-
ної рівності та запобігання домашньому 
насильству під час розроблення кодексу 
етики StarLightMedia врахували принципи 
гендерної рівності, норми щодо заборони 
будь-яких проявів насильства на робочому 
місці, а також потребу в наданні допомоги 
колегам, котрі стали жертвами домаш-
нього насильства. У квітні 2020 року медіа-
холдинг запустив службу психологічної 
допомоги співробітникам.

Гендерно чутливі трансформації не оми-
нають і виробництво продуктів медіахол-
дингу: акцент робиться на питаннях ген-
дерної рівності, гендерних стереотипів і 
домашнього насильства. Зокрема, у 2020 
році канал СТБ, який входить до холдингу 
StarLightMedia, запустив кампанію #Сильна, 
де відомі жінки ділилися досвідом подо-
лання гендерних стереотипів.

Наприкінці 2019 року в StarLightMedia 
запустили програму з підтримки 
батьківства, що передбачає:

•  проведення навчального курсу для 
майбутніх батьків; 

•  запровадження гнучкого графіка роботи 
під час вагітності; 

•  забезпечення компенсації витрат на таксі 
у разі поїздок для робочих потреб; 

•  пільгове обслуговування в 
медлабораторіях; 

•  додаткові 5 днів оплачуваної відпустки 
для чоловіків після народження дитини; 

•  подарунок для немовляти й можливості 
виконувати роботу дистанційно.



84Валентина Сабельнікова, учасниця програми TalentA/Валентин Кузан
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Проєкт 
CorTEvA

навчальний курс TalentA

Ця навчальна програма для жінок із сільської 
місцевості створена компанією Corteva та має на 
меті навчити підприємниць, які живуть і працюють 
у сільській місцевості, веденню власної справи.

Програма тривала 

4,5 місяці

5 жінок  
отримали грошові гранти на 
суму від 3 000 до 5 000 доларів 
на розвиток бізнесу.
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Проєкти 
L’ORéAL

L’Oréal Україна спільно з Фондом ООН у галузі 
народонаселення та за підтримки Фонду L’Oréal 
успішно провели 4-й навчальний сезон проєкту 
«Краса для всіх». Цього року 27 учасниць успішно 
завершили безкоштовну програму, яка має на меті 
за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які 
перебувають у непростій життєвій ситуації, основам 
перукарської майстерності й допомогти  
їм побудувати свій шлях до кращого життя.

UNFPA забезпечує психологічну підтримку учасни-
цям проєкту «Краса для всіх». Таким чином, проєкт 
не лише допомагає постраждалим жінкам здобути 
новий фах, а й навчає їх долати стресові ситуації і 
шукати внутрішній ресурс.

До того ж, у 2020 році L’Oréal Україна закупили  
1 950 наборів санітайзерів і передали їх до 
притулків, денних кризових центрів і пунктів 
невідкладної медичної допомоги, які працюють  
за підтримки UNFPA.
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Санітайзери, які компанія L’Oréal Україна передала на потреби служб 

надання допомоги постраждалим від домашнього насильства/Віталій Ухов
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Проєкт 
AvoN

Разом із Avon ми збільшили наші 
зусилля із інформування жінок 
щодо того, як діяти у випадку 
насильства.

Разом ми розповсюдили

80 000 
листівок
із корисними порадами, 
які додавалися до 
замовлень жінок.
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WIKIPEdIA

Протягом березня була проведена акція WikiGap 
із наповнення української Вікіпедії статтями про 
видатних жінок, у якій взяло участь 245 учасників 
та учасниць. За час марафону було створено або 
змінено 1 850 статей, серед яких дві статті було 
відзначено спеціальним статусом «найкраща 
стаття» від Вікіпедії.

У листопаді пройшов Wikimedia-марафон «Це 
зробила вона», в якому взяло участь 19 учасників 
та учасниць, котрі покращили 120 Wiki-статей 
щодо визначних жінок.

До співпраці із Wikimedia долучилися NDI та 
Посольство Швеції в Україні.



91Учасники марафону WikiGap/Катерина Лащикова
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Юна футболістка команди для дівчат з 
інтелектуальною інвалідністю/Михайло Масловський
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фк шахтар, 
шахтар 
Сошиал та  
го «СПеціальна 
оліМПіада 
України»
 
Разом із партнерами з ФК Шахтар, Шахтар 
Сошиал та ГО «Спеціальна Олімпіада України» і 
далі долаємо гендерні стереотипи про футбол 
як «чоловічий» вид спорту. Так, у 2020 році 
продовжили тренування футбольні команди 
дівчаток з інтелектуальною інвалідністю у чотирьох 
містах України – Києві, Маріуполі, Харкові та 
Івано-Франківську. За адаптованою методикою 
тренувальних занять, спеціально розробленою для 
«Disability Football», з дівчатками працюють тренери 
та волонтери проєкту «Давай, грай!».
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коМУнікації  
і каМПанії
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96Фахівчині мобільної бригади соціально-психологічної допомоги/Андрій Крєпких
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розірви коло
 
Національна інформаційна компанія «Розірви коло» 
має на меті формування нульової толерантності 
до насильства, а також поширення інформації 
про наявні служби надання послуг і можливості 
допомогти тим, хто зіткнувся з насильством. 

Понад 4,5 мільйона українців у 2020 році дізналися, 
що робити, якщо вони зазнали чи стали свідками 
жорстокого поводження, та надихнулися кампанією 
«Розірви коло» не терпіти насильство. 

За даними національного опитування:

•  Кожен 4 українець/-ка знає про кампанію 
«Розірви коло».

•  За рік реалізації кампанії кількість українців, які 
вважають, що не варто втручатися, якщо ви є 
свідками насильства, зменшилася з 26% до 18%. 

•  Кількість людей, які готові допомогти у випадку 
фізичного насильства, збільшилася на 10%.
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фотоПроєкт 
«небезМежніСть»

Фотопроєкт «Небезмежність» розповів історії 14 
жінок, які стикнулися із сексуальними домаганнями 
у публічних місцях. Виставка проходила онлайн на 
ресурсі bit.ua, крім того її можна було переглянути  
в ТРЦ «Глобус» у Києві в період від 25 листопада до 
10 грудня та у Харкові протягом грудня 2020 року. 

Онлайн-виставку менше ніж за два тижні 
переглянули 8 445 людей.
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Анастасія, учасниця фотопроєкту 

«Небезмежність», м. Київ/Валентин Кузан
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16 днів активізМУ Проти 
гендерно зУМовленого 
наСильСтва

відео «вийди з кола 
насильства» 

Вперше в Україні зірки об’єдналися та 
виступили проти домашнього насильства, 
знявшись у ролику «Вийди з кола 
насильства». 

Метою створення відео було винесення 
проблеми домашнього та гендерно 
зумовленого насильства на високий  
рівень обговорення в суспільстві.

У відео знялися Маша Єфросиніна, 
MONATIK, Оля Полякова, Юлія  
Саніна, Тарас Тополя та Alyosha.

Відео переглянули  
3,3 мільйони людей.

заходи в регіонах

38 творчих ініціатив, підтриманих UNFPA, 
мобілізували понад 583 000 людей з усієї 
України для боротьби з насильством 
у рамках глобальної кампанії «16 днів 
активізму проти ГЗН».
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річ у тім

Виставка та діджитал-кампанія «Річ у тім» до 
глобальної акції «16 днів активізму проти гендерно 
зумовленого насильства» в Україні 

Кампанія впроваджувалася спільно із МВС України 
та Національною поліцією України за підтримки 
Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції України та першої 
леді України.

Для досягнення мети було обрано такі інструменти:

•  Офлайн-виставка на одній із найпопулярніших 
площ Києва – Михайлівській площі. 

•  Онлайн-виставка, яку відвідали більше  
4,5 тисяч осіб. 

•  Онлайн-кампанія в соціальних мережах, яку 
переглянули 146 тисяч осіб. 

•  Розміщення фотоаналогів виставки у регіонах: 
Дніпро, Львів, Маріуполь, Ужгород, Суми та 
Миколаїв.



Відкриття виставки «Річ у тім» на Михайлівській площі, м. Київ/Андрій Крєпких
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Денис Малюська, міністр юстиції України, тато Єлизавети, Уляни, 
Соломії і Нестора для фотопроєкту до Дня батька/Григорій Веприк
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щаСтя У 4 рУки 
та каМПанії 
для тат

фотопроєкт до дня батька 

У фотопроєкті до Дня батька ми зібрали 19 
фотографій з історіями від відомих відповідальних 
татусів – політиків, урядовців, спортсменів, 
телеведучих. 

Фотопроєкт складався із таких частин:

•  Онлайн-виставка на спеціально створеній 
платформі. 

•  Онлайн-кампанія в соціальних мережах, яка 
охопила більше ніж 230 тисяч осіб.

Організатори фотопроєкту: UNFPA, Фонд ООН у 
галузі народонаселення в Україні та Міністерство 
соціальної політики України спільно із МФО «Рівні 
можливості».
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каМПанії  
з гендерної 
рівноСті

фотопроєкт #професіїбезобмежень 

На виставці представлені 13 історій працівниць 
Міжнародного аеропорту «Бориспіль» та 
Міжнародних авіаліній України. Це історії пілотеси, 
диспетчерок, кінологинь, пожежниці, інженерки, 
керівниць відділів аеропорту. Всі представлені 
історії свідчать, що головне в роботі – високі 
професійні стандарти. Стереотипи обмежують, тоді 
як авіація дає можливості всім, незалежно від статі.

Фотопроєкт був приурочений до Міжнародного 
Дня Жінок – 8 березня. 

Фотопроєкт переглянули онлайн понад  
128 тисяч осіб.
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Вікторія Арделян, пілотеса МАУ, учасниця фотопроєкту 

#професіїбезобмежень/Євген Борисовський



108Катерина Лісова, учасниця програми TalentA/Валентин Кузан
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фотопроєкт  
до дня сільських жінок 

У фотопроєкті взяли участь 6 учасниць проєкту з 
розвитку підприємництва у сільській місцевості, 
який упроваджували наші партнери Corteva. 

Фото та історії жінок, які живуть і працюють у 
сільській місцевості, розповідають про різні види 
діяльності й життя жінки у селі, зокрема про 
створення та ведення бізнесу, стереотипи про роль 
жінки, можливості для розвитку. 

Історії розміщуються на сайті UNFPA Україна. 

У соціальних мережах історії переглянули понад 
166 тисяч осіб.
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фінанСові резУльтати

3 213 259,91 USd Програма з протидії і запобігання 
гендерно зумовленого насильства

432 987,57 USd Програма з розширення прав  
і можливостей жінок і дівчат

355 268,85 USd Програма з розширення прав  
і можливостей молоді

18 480,41 USd Сексуальне та репродуктивне здоров’я

83 749,13 USd ВІЛ

304 347,20 USd Програма з відновлення  
і розбудови миру

54 469,81 USd Інше

4 462 562,88 USd загалоМ
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донори та Партнери

Партнери

Марія Єфросиніна

Тарас Тополя та Alyosha 

ФК «Шахтар» 

БФ «Шахтар Сошиал»

L’Oreal Ukraine 

AVON 

донори

DEVELOPMENT COOPERATION

Corteva Agriscience в Україні

StarLightMedia 

Укрзалізниця

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 

Лікарка Наталія Сіліна та Школа жіночого 
здоров’я

ТРЦ «Глобус»

Bit.ua

CSR Ukraine, експертна організація «Центр 
«Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності»»

ГО «HelpAge International»

ГО «Українська фундація громадського 
здоров’я»

Східноєвропейський інститут 
репродуктивного здоров’я 

EDCamp Україна

ГО «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 

ГО «Центр Ла Страда Україна» 

Молодіжна організація Teenergizer 

Український центр соціальних досліджень 

ГО «Спеціальна олімпіада України»
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ГО «Рада жінок Донеччини» 

ГО «Інтерньюз Україна» 

ГО «Вікімедіа Україна» 

Українська медична місія

Донецький обласний дитячо- 
молодіжний центр

ГО «КЛУБ РИБАЛОК УКРАЇНИ – ЮЕЙ 
ФІШИНГ КЛУБ»

ГО «Південно-східна українська асоціація 
практичних психологів та арттерапевтів»

ГО «Радіо Джа»

ГО «Мануфактура ГаражКрафт»

ГО «Портал «Пошук»»

ГО «Калина – Пресс»

ГО «Донбаська ініціатива «Міст»»

БФ «Посмішка дитини»

ГО «Нова ініціатива «Надія»»

ГО «Маріупольська спілка молоді»

Громадський рух «Віра, Надія, Любов» 

Бюро інституційного розвитку

MoloDvizh Center Lviv

Платформа Тю

Молодіжна рада Донеччини 

Фонд розвитку Маріуполя

Агенція розвитку Мелітополя

Партнери  
з державного СекторУ

Офіс Президента

Офіс Віцепрем’єр-міністра з європейської 
та євроатлантичної інтеграції

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство соціальної політики України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство молоді та спорту України

Міністерство охорони здоров’я України

Національна поліція України

Інститут модернізації змісту освіти

Урядовий контактний центр
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доСлідження та ПУблікації

Дослідження «Як 
обрати професію без 
упереджень: що думає 
молодь Приазов'я»

Опитування «Роль 
чоловіків у піклуванні та 
догляді за дітьми»

Результати опитування 
щодо сексуальних 
домагань у публічних 
місцях

Дослідження 
«Обізнаність та ставлення 
вчительської спільноти і 
батьків до комплексної 
сексуальної освіти»

Опитування «Ставлення 
громадян до гендерно 
зумовленого та  
домашнього насильства»

Звіт за результатами 
дослідження ефективності 
пілотних мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги учасникам 
бойових дій в АТО/ООС  
та членам їхніх родин
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Методичний посібник 
«Забезпечення діяльності 
мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги 
як спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих осіб 
від домашнього насильства»

Керівні принципи з надання 
послуг постраждалим від 
ґендерно зумовленого 
насильства (ҐЗН) у 
віддаленому режимі

Путівник «Що робити, 
коли ви дізналися про 
домашнє насильство»

Довідник «Як надавати 
підтримку постраждалим 
від ґендерно зумовленого 
насильства в умовах 
відсутності суб’єкта 
програми у сфері ҐЗН  
у вашому районі»

Путівник уповноважених 
осіб/відповідальних 
працівників місцевих 
органів влади та органів 
місцевого самоврядування 
у сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству

Путівник координаторів 
заходів у сфері 
запобігання та протидії 
домашньому насильству
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Методичний посібник 
«Мобільна бригада 
соціально-психологічної 
допомоги постраждалим 
від домашнього насильства: 
особливості створення й 
забезпечення роботи»

Методичний посібник 
«Притулок для осіб, 
які постраждали від 
домашнього насильства: 
алгоритм створення й 
забезпечення роботи»

Методичний посібник 
«Протидія домашньому 
та ґендерно 
зумовленому насильству 
й добробут громад»

Міжвідомчі мінімальні 
стандарти запобігання 
ґендерно зумовленому 
насильству та реагування 
на нього в умовах 
надзвичайних ситуацій
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Подяки

висловлюємо особливу подяку:

•  Компаніям L’Oreal, AVON, Corteva, 
StarLightMedia, АТ «Укрзалізниця»,  
а також ФК Шахтар. 

•  Партнерам із Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства молоді та 
спорту України, а також Управлінню сім’ї, 
молоді та масових заходів національно-
патріотичного виховання Донецької 
ОДА і Департаменту соціального захисту 
населення Луганської ОДА. 

•  Нашим імплементаційним партнерам 
із CSR Ukraine, експертній організації 
«Центр «Розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності»», БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» та  
ГО «Рада жінок Донеччини». 

•  Агенціям, разом із якими ми 
впроваджуємо Програму ООН з 
відновлення та розбудови миру: UNDP, 
UN Women, FAO. 

•  Редакції шоу «Сніданок з 1+1», ТРЦ 
«Глобус» та порталу bit.ua. 

а також особисто:

•  Маші Єфросиніній, Почесній амбасадорці 
UNFPA в Україні. 

•  Марині Бардіній, народній депутатці 
Верховної Ради України, співголові 
міжфракційного об'єднання «Рівні 
можливості», за сприяння впровадженню 
гендерно чутливого законодавства.

•  Катерині Павліченко, заступниці міністра 
внутрішніх справ України. 

•  MONATIK
•  Юлії Саніній («The Hardkiss»)
•  Олі Поляковій
•  Тарасу Тополі
•  Alyosha

•  Татусям, які взяли участь у фотопроєкті до 
Дня батька: Денису Малюсці, Дмитру  
Кулебі, Кирилу Тимошенку, Віктору Ляшку, 
Руслану Колбасі, Тимуру Хромаєву, Роману 
Грищуку, Івану Крульку, Святославу 
Юрашу, Володимиру Цабалю, Володимиру 
Ар’єву, Ярославу Юрчишину, Олександру 
Елькіну, Тарасу Тополі, Тарасу Степаненку, 
Сергію Кривцову, Олександру Педану, 
Андрію Пятову, Василю Вірастюку, Павлу 
Матюші, та їхнім родинам.
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Позначки та примітки

*   активність, реалізована в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Програму 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 дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський 

інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, 

Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

**   активність, реалізована в рамках Програми «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів 

і гендерно зумовленого насильства», що фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно 

структурою «ООН Жінки» та ЮНФПА.

***  активність, реалізована в рамках Програми з інституційної розбудови «Трамплін до рівності», що здійсню-

ється за фінансової підтримки Швеції.



Ми у соціальних мережах:

UNFPA.Ukraine

_unfpa_ukraine_

UNFPAUkraine ukraine.unfpa.org

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


