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ПЕРЕДМОВА

2021 рік багато в чому характеризувався 
довготривалими наслідками панде-
мії COVID-19. В усьому світі та в Україні 
виклики, пов’язані з минулим роком, були 
названі безпрецедентними, історичними 
та незабутніми. Водночас, оскільки вакци-
нація стає все більш доступною для всіх, 
ми маємо змогу поглянути на нашу нову 
реальність і наше «нове відчуття нормаль-
ності». Ми навчилися та адаптувалися до 
таких швидко мінливих часів, впроваджу-
ючи інновації, щоб знайти нові способи 
усунення перешкод у реалізації основних 
прав жінок і дівчат, чоловіків і хлопців, 
молоді, осіб з інвалідністю та осіб похи-
лого віку. Насправді саме їхня дивовижна 
стійкість надихнула нас працювати наполе-
гливіше та робити більше, не залишаючи 
нікого поза увагою та охоплюючи в першу 
чергу тих, хто цього найбільше потребує.

Такі перешкоди й упередження усувалися 
на всіх рівнях і наблизили цінності Між-
народної конференції з народонаселення 
та розвитку (МКНР) та ООН, а також мрії 
українців/-ок більше, ніж будь-коли. Роз-
ширення системи реагування на ґендерно 

зумовлене насильство (ҐЗН), зокрема при-
єднання 15 нових міст до ініціативи «Міста 
і громади, вільні від домашнього насиль-
ства», приєднання п’яти нових Татохабів 
до мережі, визначення Індексу благопо-
луччя молоді у десяти нових муніципалі-
тетах, запровадження 15 нових програм 
Skills Labs, а також залучення спільнотою 
«Дівчата STEM» понад 10 000 підлітків у 
різних містах і громадах по всій країні, змі-
нили життя всіх їхніх мешканців/-ок. 

В UNFPA ми вважаємо, що зміни почина-
ються з кожної людини, особливо з тих, хто 
залишився поза увагою, і що таких резуль-
татів неможливо досягти без посилення 
уваги до прав та інклюзивної участі жінок, 
дівчат, підлітків та молоді в якості агентів 
змін. Разом із партнерами ми впроваджу-
вали ці цінності на національному рівні та 
на рівні громад. 

Саме тому за минулий рік ми прискорили 
та посилили наші зусилля завдяки співп-
раці з ключовими партнерами та доно-
рами, встановивши безпрецедентний 
рекорд мобілізації коштів на підтримку 
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наших спільних цінностей і цілей. Це свід-
чить про неймовірну прихильність і довіру 
до наших спільних зусиль із подолання ґен-
дерно зумовленого насильства, сприяння 
ґендерній рівності, розширення прав і 
можливостей молоді та охорони сексуаль-
ного та репродуктивного здоров’я. Разом 
ми диверсифікували та залучили нових 
лідерів, наприклад, із корпоративного 
сектору, в якому дев’ять нових компаній 
приєдналися до Декларації задля ґендер-
ної рівності та запобігання домашньому 
насильству, щоб реалізувати нашу право-
захисну програму щодо дотримання прав 
людини та забезпечення доступу до послуг 
для всіх. 

Кожен успіх, кожен результат починається 
з основного фінансування програм UNFPA 
— це вкрай важливо для продовження 
нашої роботи. Ми безмежно вдячні Уряду 
України за його значну підтримку основних 
ресурсів UNFPA, яка є своєчасною інвести-
цією для виконання Програми дій МКНР та 
Порядку денного на період до 2030 року в 
усьому світі, а також в Україні.

Це, у поєднанні з національною ініціати-
вою та відповідальністю за проведення 
кампанії «16 днів активізму проти ґендерно 
зумовленого насильства», свідчить про 
те, що досягнення нашої спільної мрії про 
країну, яка піклується про потреби людей 
незалежно від статі, віку, інвалідності, 
етнічного походження та соціального ста-
тусу, можливе і реальне. 

Від імені всієї команди UNFPA в Україні я 
хочу висловити вдячність кожному держав-
ному та приватному партнерові, донорам, 
нашим сестринським агенціям Організації 
Об’єднаних Націй та всім, хто зробив мож-
ливою нашу роботу та допоміг мільйонам 
людей набути сили для повноцінної реалі-
зації свого потенціалу і зміни свого життя. 

Хайме Надаль, 
Представник UNFPA в Україні
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ЦІЛІ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
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26 Спеціалізо-
ваних служб 

для постраждалих від 
ҐЗН cтворено − 7 при-
тулків, 5 денних центрів, 
8 кризових кімнат, 1 
служба первинного соці-
ально-психологічного 
консультування, 1 центр 
по роботі з кривдниками, 
4 кабінети медико-психо-
логічної допомоги.

Дві мобільні клініки 
UNFPA надали життєво  
необхідну медичну 
допомогу та направлен-
ня до спеціалізованих 
служб понад

7 100  
особам із 56 віддале-
них населених пунктів 
і районів уздовж лінії 
зіткнення.

В Україні створено  
мережу з

12 Татохабів − 
клубів для татів. 

Загалом

3 400 
татусів були зареєстро-
вані та поінформова-
ні про відповідальне 
батьківство та ґендерну 
рівність.

ОСНОВНІ ДАНІ ТА КЛЮЧОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ

UNFPA підтримав  
мережу спеціалізованих 
служб, які надали якісну 
допомогу понад 

 23 350 
постраждалим від  
ґендерно зумовленого 
насильства по всій Україні.

16 нових мікро-
підприємств 

створили молоді люди 
в Приазов’ї завдяки 
спеціальній програмі 
«Skills Lab: Business 
Platform».

Онлайн-платформа для 
розвитку кар’єри «Розірви 
коло» надала допомогу у 
працевлаштуванні понад 

 2 300 
жінкам, щоб вони могли 
побудувати своє життя  
без насильства.
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Проєкт «Мирополіс − 
Молодіжна мандрівка 
«Схід»» був визнаний 
Міністерством молоді та 
спорту України однією з

кращих
практик роботи з 
молоддю в Україні у 
2021 році.

Відпустка для батьків 
при народженні дитини 
тривалістю до

14 днів і рівні 
можливості 

для батьків у відпустці 
були ухвалені в новому 
Законі.

Просвітницька кампанія 
стосовно Закону про від-
пустку при народженні 
дитини для батьків «Бути 
батьком означає бути 
поруч зі своєю дити-
ною», розроблена до Дня 
батька, охопила понад

9 мільйонів  
осіб. 

Завдяки навчальним 
бесідам під назвою  
«У стосунках немає 
дрібниць» і захоплюю-
чим відеопосібникам  
за участі зірок понад

3 мільйони моло-
дих людей навчи-

лися розпізнавати 
ознаки психологічного 
насильства та будувати 
здорові стосунки.
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Понад 

 4 000  
освітян підвищили 
власні компетенції щодо 
застосування антиди-
скримінаційного підходу 
в освіті.

Кампанією «Щастя в 4 
руки» було охоплено

15 мільйонів 
чоловіків і 

жінок із повідомлен-
ням про відповідальне 
батьківство та рівномір-
ний розподіл домашніх 
обов’язків.

22 міста вико-
ристовували 

платформу Індексу 
благополуччя молоді 
для моніторингу та  
оцінки благополуччя 
молоді у містах.

UNFPA запровадив

перший
рейтинг «Кращі компа-
нії, дружні до родин» у 
корпоративному секторі 
в Україні.

Понад 

 10 000 
дівчат взяли участь 
у діяльності філіалів 
«Дівчата STEM» у 118 
населених пунктах.
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UNFPA в Україні та його 
діяльність згадувались 
у національних та 
місцевих ЗМІ 

 5 901 раз.

Уряд України виділив 

 25 000 
доларів США добро-
вільних внесків для 
поповнення основних 
ресурсів UNFPA.
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Почесна Амбасадорка UNFPA в Україні Маша Єфросиніна у притулку для 
постраждалих від гендерно зумовленого насильства в Дніпрі/Андрій Крєпких
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МАША 
ЄФРОСИНІНА, 
ПОЧЕСНА 
АМБАСАДОРКА 
UNFPA В УКРАЇНІ

UNFPA створив документальний фільм про 
постраждалих від ҐЗН «Розірви коло», який пока-
зали у 48 містах та на найбільшій українській плат-
формі потокового відео MEGOGO, вселяючи надію 
на життя без насильства тисячам українців/-ок.

У 2021 році Маша Єфросиніна відвідала чотири 
міста: Львів, Дніпро, Миколаїв та Херсон, щоб 
побачити, як UNFPA працює для надання допо-
моги жінкам і дівчатам у побудові власного життя 
без насильства. У м. Херсон Маша пройшла весь 
шлях отримання допомоги у разі насильства, від 
виклику поліції, отримання медичної та соціальної 
допомоги до кар’єрних можливостей у місцевій 
фотостудії соціального підприємництва. На основі 
цього було знято відео «Шлях постраждалих до 
допомоги».

https://megogo.net/ua/view/16975795-rozirvi-kolo.html
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«РІЧ У ТІМ 2.0»

«Річ у тім» — це гра слів, яка поєднує в собі 
концепцію виставки, на якій представлено 
реальні предмети побуту, які використо-
вувалися як знаряддя насильства, та лінг-
вістичну фразу для пояснення проблеми 
насильства. Усі предмети, представлені на 
виставці, взяті з реальних кримінальних 
справ, порушених МВС України. Кампанія 
була ініційована у 2020 році Міністер-
ством внутрішніх справ за підтримки Офісу 
Віцепрем’єрки з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, за 
участі першої леді України Олени Зелен-
ської та ключових міжнародних партнерів 
— та продовжилась у 2021 році. 

«Річ у тім 2.0» — соціальна ініціатива, 
яка включає в себе виставку та онлайн-
відеокампанію, на якій представлено 
16 предметів, пов’язаних з реальними 
випадками домашнього насильства. Крім 
того, у 2021 році було створено 16 відео 
за участю знаменитостей: акторів/-ок, 
ведучих, музикантів/-ок, науковців та 
спортсменів/-ок, які озвучили реальні історії 
постраждалих від домашнього насильства.

Цього року сценаристкою і режисеркою 
виступила Ірина Цілик, переможниця кіно-

фестивалю «Sundance» (2020 р.) за кращу 
режисуру у номінації «світове докумен-
тальне кіно». У кампанії також взяли участь 
Маша Єфросиніна, Дмитро Шуров, Злата 
Огнєвіч, Тоня Матвієнко, Сергій Кривцов, 
Сергій Дмитрієв, Катерина Молчанова, 
Ірма Вітовська, Леся Матвєєва, Анна 
Неплях, Ахтем Сеітаблаєв, Олександр 
Коляда, Олена Дашутіна, Оля Цибульська, 
Софія Андрухович та Артем Чех. 

За результатами цієї кампанії 517 ЗМІ (з них 
87 національних медіа, включаючи 33 із 
ТОП-100 найвпливовіших в Україні) висвіт-
лювали кампанію, водночас понад 8030 
унікальних користувачів (із них 7605 з Укра-
їни) відвідали цифрову виставку на сайті. 
Завдяки взаємодії UNFPA із соціальними 
мережами близько 581 397 людей ознайо-
мились із повідомленнями, спрямованими 
проти насильства, і в понад 30 містах Укра-
їни були проведені виставки. 

У 2021 році кампанія «Річ у тім» отримала 
ЗОЛОТУ нагороду «International EPICA 
AWARDS».
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ГІГІЄНІЧНІ НАБОРИ ДЛЯ 
ЛІКАРОК І МЕДИЧНОГО 
ПЕРСОНАЛУ****
UNFPA в Україні передав 5000 гігієнічних 
наборів лікаркам і медичному персоналу, які 
працюють у спеціалізованих бригадах реагу-
вання на COVID-19 у семи областях України. 
Під час пандемії медичний персонал, осо-
бливо той, який знаходиться на передньому 
краї боротьби з COVID-19, має надзвичайно 
важкі умови праці: тривалі зміни, необхід-
ність працювати в ЗІЗ, відсутність перерв і 

перебування в стресових ситуаціях і умовах. 
Такі умови праці створюють труднощі для 
працівниць щодо приділення належної уваги 
дотриманню гігієни. Ризик нанесення шкоди 
здоров’ю також підвищується під час мен-
струації. Передані набори містили предмети 
першої необхідності, які дозволяють лікар-
кам і медичному персоналу дбати про своє 
здоров’я, не відволікаючись від пацієнтів.

Луцьк Суми

Черкаси

Миколаїв

Запоріжжя

Херсон

Сватове
Старобільськ

Сєвєродонецьк
Лисичанськ

БердянськМелітополь

Луганська область

Дніпрорудне

Ковель
Любомль Камінь-Каширський

Сумська область

Волинська 
область

Запорізька 
область

Миколаївська область

Херсонська 
область

Черкаська область

Шостка

Конотоп

Ромни

Золотоноша

Умань

Корсунь-
Щевченківський Сміла

ГенічеськСкадовськ

Нова 
Каховка

Гола 
Пристань

Первомайськ

Вознесенськ Новий Буг
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Учасники та учасниці Мирополісу «Молодіжна 
мандрівка Схід» у 2021 році/Артем Гетьман
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МИРОПОЛІС 
У РАМКАХ 
ПРОГРАМИ ООН 
ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ 
ТА РОЗБУДОВИ 
МИРУ*

Мирополіс («Місто миру»), започаткований у 
2019 році, є форумом для молоді з Донецької та 
Луганської областей на Сході України. Від початку 
пандемії COVID-19 формат форуму змінювався 
кілька разів у намаганні реагувати на різноманітні 
виклики, пов’язані з епідеміологічною ситуацією. У 
2020 році форум об’єднав низку невеликих моло-
діжних ініціатив, очолюваних місцевими активіс-
тами, які охоплюють п’ять громад. 

У 2021 році Мирополіс був представлений двома 
ключовими частинами: тревел-ідеатоном «Моя 
туристична громада — Мирополіс» та шестиден-
ною поїздкою для представників молодіжних рад 
з різних регіонів України «Мирополіс — Молодіжна 
мандрівка «Схід»». Тревел-ідеатон відбувся у червні 
2021 року та зібрав 30 членів молодіжних рад 
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(включаючи 17 учасниць) із шести громад 

Донецької та Луганської областей. Друга 

частина — молодіжна поїздка — відбулася 

в останній тиждень серпня 2021 року і 

дозволила учасникам/-цям ідеатону з м. 

Краматорськ, м. Костятинівка, м. Часів Яр, 

м. Соледар, м. Святогірськ та м. Сєвєродо-

нецьк зустрітися зі своїми однолітками з 

семи різних областей України — від Рівнен-

ської на Заході, до Харківської на Сході та 

від Чернігівської на Півночі до Херсонської 

на Півдні країни. 

Об’єднана команда з 18 осіб, гостей та гос-

подарів, здійснила захоплюючу мандрівку 

шістьма маршрутами, розробленими 

молоддю для молоді. Вони не лише подру-

жилися, але й відкрили приховані турис-

тичні перлини, відвідали найвідоміші моло-

діжні НУО Східної України та обмінялися 

досвідом. Вони обговорили проблеми 

зі створенням молодіжних рад, поточні 

перешкоди для участі молоді у прийнятті 

рішень та шляхи подолання викликів, а 

також поділилися кращими практиками 

молодіжної адвокації та сприяння моло-

діжному активізму в малих громадах  

України. По дорозі вони брали участь 
у зустрічах із місцевими молодіжними 
активіст(к)ами та іншими випускниками/-
цями Мирополіса. 

Як ідеатон, так і молодіжна подорож були 
організовані та проведені у партнерстві 
з Донецькою обласною молодіжною 
радою, організацією, яка була створена в 
результаті мережевих зустрічей молоді та 
командоутворення під час Мирополісу у 
2020 році. Головою цієї обласної молодіж-
ної ради стала надихаюча молода лідерка 
Мирополісу у 2021 році. Пізніше «Миро-
поліс — Молодіжна мандрівка «Схід»» був 
визнаний Всеукраїнським молодіжним цен-
тром та Міністерством молоді та спорту 
України одним із найкращих прикладів 
молодіжної роботи, який також буде вне-
сений до переліку таких кращих практик.

Мирополіс був представлений під час від-
значення Дня ООН в Україні як успішна 
модель мобілізації молоді в районах, що 
постраждали від конфлікту, і в його рамках 
було проведено спеціальний онлайн-захід 
«100 хвилин з молоддю для молоді» до 
Міжнародного дня миру у 2021 році.
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Ольга Дзержинська виступає на TEDTalk з нагоди 
Дня ООН/United Nation in Ukraine



ПРОГРАМА З 
РОЗШИРЕННЯ ПРАВ 
І МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЖІНОК І ДІВЧАТ

Гранти 
у сфері 
протидії 
ҐЗН****

Івано-Франківськ, 
Харків, Полтава, 
Лубни, Кременчук, 
Житомир, Миколаїв, 
Львів, Одеса, Київ

Гігієнічні 
набори  
для лікарок 
і медичного 
персоналу**** 

Лисичанськ, Сєвєродонецьк, 
Старобільськ, Сватове; 
Запоріжжя, Бердянськ, 
Дніпрорудне, Мелітополь; 
Луцьк, Ковель, Любомль, 
Камінь-Каширський; Суми, 
Шостка, Конотоп, Ромни; 
Черкаси, Умань, Золотоноша, 
Корсунь-Шевченківський, 
Сміла; Херсон, Генічеськ, 
Скадовськ, Гола Пристань, 
Нова Каховка; Миколаїв, 
Первомайськ, Новий Буг, 
Вознесенськ

Філіали 
STEM

Чернівецька, Дніпро-
петровська, Донецька, 
Івано-Франківська, 
Харківська, Херсонська, 
Кіровоградська, Київська, 
Луганська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська, 
Сумська, Вінницька, 
Волинська, Запорізька

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ВІННИЦЯ

ЛУЦЬК

КОВЕЛЬ
ЛЮБОМЛЬ
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КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

ЛЬВІВ

ЧЕРНІВЦІ

ЖИТОМИР



Кампанія 
«Щастя у  
4 руки» 

вся країна

Татохаби

Київ, Одеса, Вінниця, 
Полтава, Запоріжжя, 
Краматорськ*, 
Мирноград*, Рубіжне*, 
Троїцьк*, Бердянськ*, 
Херсон, Нова Каховка

ДОНЕЦЬК

ДНІПРО

МИКОЛАЇВ

ОДЕСА

СУМИ

ХАРКІВ

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ХЕРСОН

ЗАПОРІЖЖЯ

ЛУГАНСЬК

ДНІПРОРУДНЕ

БЕРДЯНСЬКМЕЛІТОПОЛЬ

ПОЛТАВА

КРЕМЕНЧУК

СВАТОВЕ

СТАРОБІЛЬСЬК

СЄВЄРОДОНЕЦЬКЛИСИЧАНСЬК

ШОСТКА

КОНОТОП

РОМНИ

ЧЕРКАСИ

ЗОЛОТОНОША

КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

СМІЛА

УМАНЬ

ПЕРВОМАЙСЬК

ВОЗНЕСЕНСЬК
НОВИЙ БУГ

ГОЛА 
ПРИСТАНЬ

СКАДОВСЬК

ГЕНІЧЕСЬК

НОВА КАХОВКА

КРАМАТОРСЬК

КИЇВ

ЖИТОМИР ЛУБНИ

РУБІЖНЕ

МИРНОГРАД

ТРОЇЦЬК
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Учасниця Хакатону для спортсменок та дипломаток 
в межах проєкту We ACT/Андрій Нога
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МИ ДІЄМО 
ЗАДЛЯ ЖІНОК  
І ЇХНІХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

Після попереднього успіху своїх інноваційних хака-
тонів із дизайнерського мислення, спрямованих на 
просування ґендерної рівності, UNFPA об’єднав  
19 дипломаток і спортсменок для подальшого роз-
витку проектів щодо просування лідерства жінок 
у професійній та публічній дипломатії. Об’єднання 
учасниць із різних професійних галузей і надання 
їм можливості працювати в парах було результа-
тивною методологією, оскільки професіоналки з 
різними точками зору та досвідом познайомилися  
з широким розмаїттям думок, ідей та рішень.

У результаті хакатону UNFPA підтримав п’ять видат-
них проектів, спрямованих на подолання ґендерних 
стереотипів у спорті, як-от навчання спортсменок- 
пенсіонерок з інвалідністю медіа-професіям, 
набуття спортсменками навичок фінансового 
менеджменту та підвищення помітності лідерок  
у спорті.
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ЗАЛУЧЕННЯ 
ЧОЛОВІКІВ

У 2021 році Україна суттєво прискорила залучення 
чоловіків. Підкріплені ініціативою «Партнерство 
Біарріц», експертиза та адвокаційна діяльність 
UNFPA сприяли ухваленню Верховною Радою 
Закону № 1401-IX «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
рівних можливостей матері та батька у догляді 
за дитиною». Закон закладає основу для вдоско-
налення практик догляду чоловіків та усунення 
законодавчих прогалин, які раніше обмежували 
право чоловіків на відпустку по догляду за дити-
ною. Зокрема, Закон передбачає запровадження 
обов’язкової 14-денної оплачуваної відпустки для 
батьків при народженні дитини, а також рівне 
право кожного з батьків на відпустку по догляду  
за дитиною до досягнення нею трирічного віку  
та додаткову відпустку у разі хвороби або інвалід-
ності дитини.



27Урочисте відкриття tatohub.Полтава/UNFPA Ukraine



28Учасники свята для родин з нагоди Дня батька/Андрій Крєпких
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ТАТОХАБИ

Скориставшись політичними зобов’язаннями  
громад і муніципалітетів, UNFPA сприяв створенню 
п’яти нових Тато-хабів (клубів для татів) у м. Київ, 
м. Полтава, м. Запоріжжя, м. Херсон та м. Нова 
Каховка спільно з місцевими НУО. Крім того, UNFPA 
створив мережу з 12 нових та вже функціоную-
чих Татохабів в м. Одеса, м. Вінниця, м. Бердянськ 
(Запорізька область)*, м. Троїцьке та м. Рубіжне 
(Луганська область)*, м. Краматорськ та м. Мирно-
град (Донецька область)* з метою прискорення 
зміни традиційних ґендерних стереотипів щодо 
виховання дітей, партнерських стосунків, розподілу 
домашніх обов’язків та попередження домашнього 
насильства. Відкриттю зазначених Татохабів спри-
яла низка фінансованих донорами проектів. 

В контексті інституціоналізації Татохаби в  
м. Краматорськ* та м. Одеса*** успішно заручилися 
політичною підтримкою для забезпечення сталості 
ініціатив із залучення чоловіків. Це призвело до 
включення заходів щодо відповідального бать-
ківства та створення Татохабів за рахунок коштів, 
виділених у рамках прийнятих Донецької обласної 
та Одеської міської цільових програм розвитку сім’ї, 
ґендерної політики та протидії торгівлі людьми 
відповідно.

З метою розбудови спроможності команд Татохабів,  
UNFPA провів низку національних і регіональних 
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тренінгів з питань відповідального батьківства, 
спрямованих на забезпечення життєдіяльності 
Татохабів і роботу з татами. В результаті було роз-
роблено пакет ресурсів і мінімальні стандарти для 
встановлення спільних основ і принципів, вимог 
до освіти й комунікації, а також інклюзивну модель 
діяльності Татохабів.

Загалом понад 150 учасників із 41 міста та громади 
набули нових знань і навичок та мали можливість 
обмінятися досвідом під час 12 національних вебі-
нарів з питань здорової маскулінності, дитячої та 
підліткової психології, статевого виховання та про-
сування батьківства у соціальних мережах. 

До Міжнародного дня сім’ї десять Татохабів про-
вели музичний флешмоб зі своїми сім’ями, граючи 
на музичних та іграшкових інструментах. Флешмоб 
об’єднав ОГС та місцеві органи влади для про-
сування ініціатив відповідального батьківства як 
інструменту забезпечення ґендерної рівності та 
адвокації муніципальної стійкості.

Разом із понад 100 учасниками/-цями з Регіональ-
ного представництва UNFPA, місцевими та націо-
нальними представниками/-цями з 10 країн регіону, 
UNFPA в Україні організував та провів Міжнародний 
онлайн-форум «Обмін досвідом з впровадження 
ініціатив із залучення чоловіків». На форумі було 
продемонстровано успішні способи залучення татів 
до виховання та виконання домашніх обов’язків і 
підтримано сталі ґендерні трансформаційні втру-
чання на муніципальному рівні.
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Учасники національного музичного флешмобу 

для татів до Дня сім’ї/UNFPA Ukraine
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Учасник виставки татів-поліцейських «Оперативна 
обстановка — сімейна», Маріуполь/Артем Гетьман
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ФОТОВИСТАВКИ

До Дня батька в Київській міській раді відкрилася 
фотовиставка, на якій представлені історії восьми 
чоловіків-керівників з Київських міської та райдер-
жадміністрацій, які змістовно проводять дозвілля, 
займаються спортом або піклуються про своїх 
дітей. Це була важлива адвокаційна ініціатива для 
сприяння врахуванню ґендерної проблематики при 
формуванні муніципальної політики, оскільки вона 
сприяє зміні соціальних норм серед місцевих дер-
жавних службовців щодо догляду за дітьми. 

Виставка татів-поліцейських

За ініціативи поліції Луганської області було орга-
нізовано фотовиставку татів-поліцейських із Луган-
щини і Донеччини. На виставці були представлені 
поліцейські зі своїми дітьми вдома, щоб підкрес-
лити важливість залучення батьків до проведення 
якісного часу зі своїми дітьми, незважаючи на 
стресову роботу. У 2021 році виставку* відкрили у 
м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ та м. Маріуполь, 
а у 2022 році виставка продовжить мандрувати 
іншими містами Сходу.

https://ukraine.unfpa.org/uk/dads-day-2021-photo-project
https://ukraine.unfpa.org/uk/dads-day-2021-photo-project


34Учасники та учасниці тренінгу для освітян/UNFPA Ukraine
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ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ 
ПРОБЛЕМАТИКИ В ОСВІТІ

У 2021 році, також керуючись 
зобов’язаннями у рамках «Партнерства 
Біарріц», Уряд України підтвердив свою 
відданість розвиткові інклюзивної сис-
теми освіти без дискримінації. У відпо-
відь на цей заклик UNFPA надав цільову 
допомогу Офісу Віце-прем’єрки з питань 
європейської та євроатлантичної інте-
грації, Міністерству освіти і науки (МОН), 
Міністерству молоді та спорту, Інституту 
модернізації змісту освіти, Державній 
службі якості освіти, Українському інсти-
туту розвитку освіти, а також обласним 
Управлінням освіти та регіональним Цен-
трам підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників за напрямками: форму-
вання антидискримінаційної експертизи 
розробників/-ць та експертів/-ок у галузі 
змісту освіти, підтримка молодих жінок і 
дівчат у виборі професії, вільному від сте-
реотипів, зокрема професій STEM, дотри-
мання принципу «нульової толерантності» 
до насильства.

Для забезпечення стійкого та стимулю-
ючого впливу на впровадження антиди-

скримінаційного підходу у навчанні, про-
тягом 2021 року у співпраці з ГО «EdCamp 
Україна» UNFPA провів 28 комплексних 
онлайн-тренінгів для 1734 державних 
експертів/-ок у галузі змісту освіти та 
представників/-ць державних установ, 
Інституту модернізації змісту освіти, Дер-
жавної служби якості освіти та Україн-
ського інституту розвитку освіти.

На функціональному рівні UNFPA налаго-
див інституційне партнерство з найбіль-
шим видавництвом підручників в Україні 
«Ранок», яке сертифікувало 43 авторів/-ок 
підручників та експертів/-ок після завер-
шення ними навчальної програми з питань 
створення контенту, вільного від дискри-
мінації, і випустило посібник для освітян з 
недискримінаційного викладання. UNFPA 
також розпочав розробку детального 
онлайн-курсу «Освіта без дискримінації», 
який забезпечить ефективні, багатоаспек-
тні вказівки для освітян стосовно шкідли-
вого впливу стереотипів, а також засобів 
створення безпечного, різноманітного та 
толерантного освітнього середовища.
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Для залучення освітян до ширшого діа-
логу щодо освіти без стереотипів UNFPA 
підтримав організацію кількох міжнарод-
них заходів з обміну досвідом і мережевих 
заходів. Один із таких заходів передбачав 
25-денну віртуальну навчальну подорож 
1237 викладачів/-ок до Швеції («EdMandry») 
у рамках підвищення кваліфікації. Це дозво-
лило їм ознайомитися зі специфікою швед-
ської системи освіти, зокрема із принципами 
навчання впродовж життя, проектного 
менеджменту та недискримінаційних підхо-
дів у викладанні. 

Ще одним прикладом є багатоденна кон-
ференція «National EdCamp Joy» під керів-
ництвом 18 відомих експертів/-ок з питань 
толерантності та протидії негативному 
впливу пандемії COVID-19 на психічне 
здоров’я педагогів і учнівської молоді. 

В результаті реалізації зазначених заходів 
понад 4000 освітян підвищили свої ком-
петенції щодо застосування антидискри-
мінаційного підходу в освіті та набули тео-
ретичних і практичних навичок подолання 
стереотипів в освітньому процесі.

«Навчаємо хлопчиків бути 
чоловіками» (CBIM)**

Освіта без дискримінації неможлива без 
дотримання принципу «нульової толе-
рантності» до насильства. Тому у 2021 році 

UNFPA в Україні організував три комплек-
сні тренінги для понад 160 вчителів/-ок 
фізичного виховання, присвячених між-
народній методології «Тренуємо хлопчиків 
бути чоловіками» щодо ненасильницької 
комунікації у спорті. 

Спільно з Полтавською міською радою 
UNFPA в Україні організував дводенний 
тренінг для спортивних тренерів/-ок, 
представників/-ць адміністрацій шкіл та 
Управлінь освіти і науки, який допоміг їм 
навчитися протидіяти, виявляти та реагу-
вати на насильство над дітьми, зокрема 
ґендерно зумовлене насильство. Освітяни 
також пройшли додаткову підготовку щодо 
методів оцінювання у рамках методології 
«Навчаємо хлопчиків бути чоловіками» 
(CBIM) та впровадження цієї методології 
в освітні програми загальноосвітніх шкіл. 
У жовтні 2021 року Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 
включив курс «Навчаємо хлопчиків бути 
чоловіками» (CBIM) до програми підви-
щення кваліфікації вчителів/-ок фізичного 
виховання, спортивних інструкторів/-ок 
та керівників/-ць спортивних секцій. Курс 
«Навчаємо хлопчиків бути чоловіками» 
(CBIM) був також підтриманий Фондом 
Кличко, який включив модуль UNFPA щодо 
протидії дискримінації у спорті у свій все-
український проєкт «Посилка успіху» для 
вчителів/-ок фізичного виховання.
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Тренінг програми для вчителів та вчительок фізкультури 

«Навчаємо хлопців бути чоловіками»/UNFPA Ukraine
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ДІВЧАТА В STEM

Відповідно до нещодавно прийнятої Наці-
ональної стратегії розвитку STEM-освіти, 
UNFPA продовжив свої багаторічні зусилля 
щодо просування ґендерної рівності в 
STEM-професіях, забезпечення вибору 
професії без дискримінації та сприяння 
забезпеченню рівноправних умов для 
жінок і дівчат у технологічному секторі. 
Національне опитування щодо стерео-
типів при виборі професії, проведене 
UNFPA у лютому 2021 року, показало, що 
більшість респондентів/-ок (56%) досі під-
тримують ґендерний поділ професій на 
«жіночі» і «чоловічі», а 79% українців/-ок 
пояснюють такий поділ різним вихованням 
дівчат і хлопців, а також різною професій-
ною орієнтацією в школі. Згідно з висно-
вками, зокрема, педагогам закладів про-
фесійно-технічної освіти м. Донецьк та м. 
Запоріжжя рекомендовано вдосконалити 
навички застосування ґендерно чутливих 
підходів у професійній діяльності.

У 2021 році UNFPA забезпечив можливість 
того, щоб понад 10 000 дівчат зайнялися 
STEM-діяльністю та підвищили свої шанси 
на отримання професії в технічній або 
IT-сфері. UNFPA організував національне 
віртуальне святкування Дня дівчат в ІКТ, 

Національного дня дівчат у техноло-
гіях, підтримавши STEM-табори, хакатон 
«Hack4Good» для старшокласниць, а також 
STEM-челенджі. 

Координаторки філій STEM пройшли два 
навчальні курси по п’ять модулів з розвитку 
соціально-комунікативних навичок з метою 
популяризації філій STEM у своїх регіонах. 
Також було проведено три квартальні 
зустрічі за участю 118 координаторок. У 
результаті лише у 2021 році мережа про-
грами «Дівчата STEM» зросла майже втричі 
— кількість філій збільшилася з 31 до 118, а 
кількість активних учасниць із 1263 до 1513.

У 2021 році UNFPA провів четвертий під-
ряд щорічний конкурс «Кращий ґендерно 
чутливий STEM-урок», спрямований на 
популяризацію ґендерно чутливих STEM-
уроків за рахунок застосування комплек-
сного підходу та інноваційних методів. 
Цього року експерт(к)и Інституту педаго-
гіки, Інституту модернізації змісту освіти та 
експерт(к)и з ґендерних питань оцінили 82 
уроки. Загалом у фінальному етапі кон-
курсу взяли участь 27 педагогів, а п’ять най-
кращих уроків були нагороджені призами 
та відзнакою IECM.
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В контексті обізнаності громадськості, 
UNFPA сприяв здійсненню вибору без 
стереотипів через залучення визначних 
діячів/-ок і популярних лідерів/-ок громад-
ської думки. До Міжнародного жіночого 
дня перша леді України знялася у мотиву-
ючому відео UNFPA разом із п’ятьма укра-
їнськими дівчатами-підлітками, які кинули 

виклик стереотипному вибору професії 
та досягли успіху. Відео набрало понад 
119000 переглядів у соціальних мережах і 
було 61 раз опубліковане в ЗМІ. Крім того, 
для молоді та підлітків зі Сходу України 
UNFPA провів онлайн-тренінг щодо вибору 
професії без стереотипів спільно з ГО 
«Восток SOS».

РОЗБУДОВА ҐЕНДЕРНО 
ЧУТЛИВОЇ ОСВІТИ У ЗПТО 
ПРИАЗОВ’Я*

UNFPA провів семінар із застосування 
ґендерно чутливого підходу до роз-
витку ЗПТО, у якому взяли участь 22 
керівники/-ці ЗПТО із Запорізької та 
Донецької областей. Семінар дозволив 
учасникам/-цям зануритися у вивчення 
питання ґендерної чутливості в освітньому 
середовищі на прикладах із реального 
життя, що дозволило їм краще зрозуміти 
її важливість і закріпити просування віль-
ного та неупередженого вибору професії 
для дівчат і молодих жінок.

Після семінару для керівників/-ць ЗПТО 
відбулося три хакатони для педагогів із різ-
них ЗПТО Донецької та Запорізької облас-
тей. Учасники/-ці хакатонів мали можли-
вість поглянути на проблеми та потреби 
абітурієнтів з різних ракурсів. Вони визна-
чили проблемні аспекти використання ґен-
дерно чутливої мови у профорієнтаційних 
матеріалах і разом розробили рішення для 
подолання цих проблем. Крім того, педа-
гоги ЗПТО занурилися у вивчення сучасних 
методів комунікації з абітурієнтами. За 
результатами трьох хакатонів було підтри-
мано чотири міні-проекти.
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Учасниця тренінгів для професійно-технічної 

освіти/Рада Жінок Донеччини



Індекс 
благополуччя 
молоді 

Кременчук, Львів, 
Миколаїв, Маріуполь, 
Мелітополь, Луцьк, 
Тернопіль, Одеса, 
Київ, Дніпро, Херсон, 
Вінниця, Ніжин, Полтава, 
Хмельницький, Чернівці, 
Нова Одеса, Ковель, 
Івано-Франківськ, 
Фастів, Сміла, Бахмут

ProSkills* 

Донецька, Луганська, 
Запорізька, Херсонська 
області 

Skills Labs 

Маріуполь*, Мелітополь*, 
Дніпро, Вінниця, Чернігів, 
Ніжин, Кропивницький, 
Бердянськ*, Миколаївка, 
Кам’янець-Подільський, 
Велика Лепетиха

Life Skills* 

Луганська, Запорізька 
області

Мирополіс* 

Святогірськ, 
Краматорськ, Часів Яр, 
Костянтинівка, Соледар, 
Сєвєродонецьк

ВІЛ-ҐЗН 

Одеса

ОДЕСА

ЛЬВІВ

ВІННИЦЯ

ЛУЦЬК

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ТЕРНОПІЛЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ЧЕРНІВЦІ

КИЇВ

КОВЕЛЬ

ФАСТІВ

КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ

ПРОГРАМА З 
РОЗШИРЕННЯ ПРАВ 
І МОЖЛИВОСТЕЙ 
МОЛОДІ



WELL-BEING 
4YOUTH

Банк ідей − Львів

«Банк 
Молодіжних 
Інновацій»* 

Донецька область 
(Святогірськ, 
Костянтинівка, Софіївка, 
Мирноград) та Луганська 
область (Сєвєродонецьк 
(2 проєкти), Лисичанськ, 
Лозно-Олександрівка)

«Пакт заради 
молоді − 2025» 

вся країна 

Проєкт 
«Давай, грай!» 

Маріуполь, Київ, Харків, 
Вінниця

ЛУГАНСЬК

ДОНЕЦЬК

ДНІПРО

МИКОЛАЇВ

ОДЕСА

ПОЛТАВА

КРЕМЕНЧУК

ЗАПОРІЖЖЯ

ХЕРСОН

ЧЕРНІГІВ

КРОПИВНИЦЬКИЙ

НІЖИН

МАРІУПОЛЬ

БЕРДЯНСЬКМЕЛІТОПОЛЬ

КИЇВ

КРАМАТОРСЬК

КОСТЯНТИНІВКА
БАХМУТ

МИРНОГРАД

СЄВЄРОДОНЕЦЬК

ЧАСІВ ЯР

ЛИСИЧАНСЬК

СОЛЕДАР
МИКОЛАЇВКА

СВЯТОГІРСЬК

СОФІЇВКА

ЛОЗНО-
ОЛЕКСАНДРІВКА

СМІЛА

ФАСТІВ

НОВА ОДЕСА

ВЕЛИКА ЛЕПЕТИХА

Програма 
«Mentorplace» 

вся країна 
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ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО 
ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
ТА ІНДЕКС БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
МОЛОДІ (ІБМ)

У 2021 році UNFPA успішно продовжив 
роботу та розширення партнерства з 
містами України у рамках проекту «Індекс 
благополуччя молоді». UNFPA розпочав 
новий цикл проекту «Індекс благополуччя 
молоді», отримавши проектні заявки від 
33 нових міст з різних куточків України. 

За результатами відбору UNFPA підписав 
угоди про партнерство з десятьма новими 
містами (Чернівці, Нова Одеса, Полтава, 
Хмельницький, Ковель, Ніжин, Івано-Фран-
ківськ, Фастів, Сміла, Вінниця) для спільної 
роботи та проведення у цих містах опи-
тування ІБМ серед молоді з метою моні-
торингу та оцінки благополуччя молоді в 
кожному місті, визначення пріоритетних 
напрямів інвестування в розвиток молоді 
та виявлення нерівності та уразливості 
молодих людей, які потребують цілеспря-
мованого втручання у рамках спеціальних 
програм та проєктів. Загалом у 18 містах 
було проведено опитування ІБМ у 2021 
році, із залученням майже 5000 молодих 
респондентів/-ок. Для розбудови спро-
можності міст-партнерів було організовано 
форум ІБМ та навчальну програму. Для 
підтримки проекту ІБМ у нових містах було 
налагоджено партнерство з 94 місцевими 
компаніями.
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ПРОЕКТ «БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
МОЛОДІ: РОЗБЛОКУЙ СВОЇ 
МРІЇ!»

У 2021 році UNFPA в Україні мобілізував 
ресурси для розширення проекту «Індекс 
благополуччя молоді» (ІБМ) та пілотування 
його нової інноваційної розробки у м. Львів. 
Ідея новації ІБМ полягала в тому, щоб 
надати кожній молодій дівчині та хлопцю 
можливість вільно, чесно та позитивно 
ділитися своїми мріями, розвивати їх у 
повномасштабні проекти, збирати кошти 
та втілювати їх на благо їхніх громад. З 
цією метою на новій веб-платформі «Бла-
гополуччя молоді» був створений «Банк 
ідей», який включає в себе курси з 
управління проектами, написання гран-
тових пропозицій, програму наставниць-
кої підтримки, а також ярмарок грантових 
можливостей і конкурс молодіжних міні-
проектів. Цього року сім із 16 пропозицій 
були відібрані та отримали фінансування 
для своїх інноваційних молодіжних проек-
тів, які безпосередньо втілюють мрії моло-
дих людей і напряму покращують Індекс 
благополуччя молоді в громадах. Серед 

пропозицій є проекти, які стосуються циф-
рової грамотності, уваги до здоров’я, запо-
бігання насильству, екологічного життя та 
арт-терапії для молоді з інвалідністю.



46Учасниця Ідеятону/Артем Гетьман
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РОЗШИРЕННЯ КАР’ЄРНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДІ ТА 
ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ − 2025

Національний «Пакт заради молоді − 2025» 
продовжує залишатися успішною платфор-
мою для конструктивної та безперервної 
співпраці всіх партнерів, які взяли на себе 
та розділили відповідальність, щоб запро-
понувати молодим людям різноманітні 
можливості для розвитку їхніх навичок та 
здібностей задля власного професійного 
та соціального майбутнього. У 2021 році 
32 компанії та 24 регіональні молодіжні 
організації стали новими підписантами 
Пакту заради молоді — 2025, посиливши 
партнерство для підготовки молоді до якіс-
ного працевлаштування та відповідального 
громадянства.

Наставництво залишалося в центрі уваги 
Пакту заради молоді — 2025. У рамках 
поточних зусиль у червні 2021 року було 
розроблено та запущено наставницьку 
онлайн-платформу — Mentorplace.in.ua. Її 
мета — відкрити доступ до можливостей 

наставництва від провідних професіоналів 

— персоналу різних компаній та організацій 

для молоді по всій країні. Загалом було 

реалізовано п’ять наставницьких програм, 

які охоплювали теми ІТ, медіа та комуні-

кації, медицини та фармацевтики, а також 

управління проектами, і залучили 187 

наставників/-ць та 325 молодих людей.

Освітні програми Skills Lab

Було підписано меморандуми про парт-

нерство з 40 новими партнерами (моло-

діжними громадськими організаціями та 

молодіжними центрами), які забезпечили 

15 «Лабораторій навичок» («Skills Lab: 

Навички для успішної кар’єри», «Skills Lab: 

Самозайнятість» та «Skills Lab: Власна 

справа») для 548 молодих людей та 

послуги з професійного консультування 

для 400 осіб у різних регіонах України. 
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ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНИХ 
І МІСЦЕВИХ ПАРТНЕРІВ З 
РОЗВИТКУ ЩОДО РОЗРОБКИ 
МОЛОДІЖНИХ ПОЛІТИКИ  
ТА ПРОГРАМ

У 2021 році UNFPA продовжував тісно 
співпрацювати з Урядом України, зокрема 
з Міністерством молоді та спорту України, 
щодо розширення впровадження ново-
прийнятого Закону №3718 «Про основні 
засади молодіжної політики», надаючи 
технічну та експертну підтримку міністер-
ству. Робота Галузевої робочої групи з 
питань координації міжнародної технічної 
допомоги у сфері молоді та спорту продо-
вжилась трьома засіданнями, організова-
ними спільно з міністерством та під спів-
головуванням UNFPA з метою посилення 
підтримки партнерів з розвитку у розши-
ренні впровадження Закону та відповід-
них реформ у сфері молоді та спорту. Крім 
того, було надано експертну підтримку для 
розробки Технічного завдання щодо май-
бутньої Комунікаційної стратегії Міністер-
ства молоді та спорту України.

«Банк молодіжних інновацій — 
Youth Innovations Bank»*

У 2021 році програма «Банк молодіжних 
інновацій» (YIB) була спрямована на залу-
чення молоді з Донецької та Луганської 
областей, яка представляє молодіжні 
мережі, молодіжні центри, молодіжні 
ради, а також місцеві молодіжні громад-
ські організації. Ці молоді люди просува-
ють і прокладають шлях до створення та 
впровадження соціальних інноваційних 
проектів, що дозволяє їм бути рушійною 
силою змін у своїх громадах і суспільстві 
загалом. Програма, реалізована у партнер-
стві з Донецьким та Луганським обласними 
молодіжними центрами, слугувала меха-
нізмом розширення прав і можливостей 
молоді для стимулювання творчості та 
культури експериментування, створивши 
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можливість для молоді реалізувати власні 
ідеї, підвищити самооцінку та впевненість у 
собі, а також розвивати свої компетенції та 
ключові соціально-комунікативні навички, 
виконуючи конкретні проекти.

Початкова частина програми була пред-
ставлена інтерактивною онлайн-сесією, 
присвяченою інноваціям, у якій взяли 
участь 163 особи, після чого відбувся від-
критий конкурс інноваційних ідей, які пови-
нні були подавати команди. 

Загалом вісім молодіжних інноваційних 
проектів пройшли конкурсний відбір і 
отримали початкове фінансування в роз-
мірі до 3000 дол. США на команду. Про-
екти включали в себе еко-студії/майстерні 
з переробки в школах, дружні до молоді 
туристичні маршрути з креативними 
пам’ятками, кампанію з підвищення обі-
знаності щодо «зеленої» енергетики та 
встановлення сонячних вуличних ліхтарів, 
виставку сучасного мистецтва доповне-
ної реальності, залучення еко-простору 
в локальний інноваційний коворкінг, 
настільні ігри з переробленого пластику 
для молодіжних центрів області, роз-
робку профорієнтаційної гри для учнів та 
інноваційні інструменти комунікації між 
мешканцями громад та їх органами влади. 
Зазначені проекти планується реалізувати 
в областях у першій половині 2022 року. 

Крім того, у 2022 році до програми при-
єднаються дві нові області — Херсонська та 
Запорізька.

«ProНавички майбутнього»*

Загалом у 2021 році у рамках тренінгів 
для тренерів/-ок для фахівців, які працю-
ють з підлітками у Донецькій, Луганській, 
Запорізькій та Херсонській областях, було 
підготовлено 229 нових тренерів/-ок за 
програмою «Proнавички майбутнього». З 
них 175 тренерів/-ок пройшли підготовку 
в Інститутах післядипломної педагогічної 
освіти. Фахівці цих установ взяли участь у 
тренінгах для тренерів/-ок за програмою 
«Proнавички майбутнього» у березні 2021 
року та включили навчальну програму 
«Proнавички майбутнього» до навчальних 
курсів зазначених Інститутів.

Такий підхід суттєво покращив сталість 
навчальної програми «Proнавички май-
бутнього» та її розширення. Крім того, це 
сприяло залученню мотивованих і талано-
витих фахівців, які працюють з підлітками 
в цих регіонах, і дозволило збільшити 
мережу тренерів/-ок програми «Proнавички 
майбутнього» та охоплювати більше молоді 
по всій країні. Щонайменше 400 підлітків 
віком 14-17 років взяли участь у програмі 
«Proнавички майбутнього» у 2021 році під 
час літніх таборів, у молодіжних центрах та 
інших закладах у чотирьох регіонах.
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Розвиток життєвих навичок в 
уразливих підлітків* 

У 2021 році експерт(к)ами UNFPA та фахівцями 
Кафедри соціальної педагогіки та спеціальної 
освіти Запорізького національного університету та 
Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 
Луганського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти було розроблено навчальну 
програму з розвитку життєвих та соціально-кому-
нікативних навичок в уразливих підлітків. Цьому 
передувало ретельне оцінювання потреб понад 
300 підлітків різних уразливих категорій Запо-
різької та Луганської областей, що дозволило 
визначити пріоритетність базових життєвих нави-
чок та зрозуміти здібності уразливих підлітків, які 
потребують розвитку. Основна мета тренінгової 
програми полягала в тому, щоб допомогти їм підви-
щити самооцінку через позитивне самосприйняття, 
зрозуміти та прийняти свої слабкі та сильні сто-
рони, навчитися співчувати, діяти чесно та відкрито, 
а також зрозуміти цінність та повагу до себе та 
інших. Програма дозволила зазначеним підліткам 
дізнатися, зрозуміти та оцінити свою справжню, уні-
кальну особистість, розвинути навички, які дозво-
лять їм вирости та йти своїм шляхом впевнено, 
спокійно та з гідністю.

У листопаді 2021 року в м. Рубіжне відбувся пілот-
ний тренінг для уразливих підлітків, відгуки про 
який були виключно позитивними. Після цього за 
підтримки Директорату дошкільної, шкільної, поза-
шкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і 
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науки України було організовано перший пілотний 
тренінг для тренерів/-ок для 20 фахівців навчаль-
них закладів Луганської області, які працюють з 
уразливими підлітками. Наприкінці року в м. Запо-
ріжжя було проведено другий пілотний тренінг для 
тренерів/-ок для 20 психологів/-инь і педагогів/-инь 
із Запорізької області. Наразі експерт(к)и аналізу-
ють відгуки як підлітків, так і фахівців, враховуючи 
їх і вносячи необхідні зміни в програму навчання. У 
2022 році очікується затвердження програми Мініс-
терством освіти і науки України. 

Skills Lab: Бізнес-платформа*

Після успішної реалізації ініціативи «Skills Lab: 
Самозайнятість» у 2020 році, минулого року було 
започатковано нову оновлену програму підтримки 
підприємницьких навичок молоді Приазов’я під 
назвою «Skills Lab: Бізнес-платформа». Загалом у 
програмі взяли участь 90 молодих людей, по 30 
осіб з кожного з трьох міст.

У рамках програми «Skills Lab: Бізнес-платформа — 
2021» у другій половині 2021 року було проведено 
опитування молодих підприємців з метою аналізу 
ризиків відкриття, розширення та ведення мікро-
бізнесу молодими людьми в Приазов’ї. Всі випус-
кники програми «Skills Lab: Бізнес-платформа» 
мали можливість взяти участь у конкурсі зі своїми 
бізнес-ідеями, щоб долучитися до опитування та 
отримати до 2200 дол. США кожен за кращу бізнес-
ідею. В результаті до участі в конкурсі було подано 
24 бізнес-ідеї, 16 з яких були підтримані. 
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«Знаєте, що мені найбільше 
запам’яталося? Той факт, що наприкінці 

кожної нашої зустрічі виступав хтось із 
успішних місцевих підприємців/-иць, 
розповідаючи нам свою історію успіху. І ці 
історії неймовірно мотивували. Ти починаєш 
більше вірити в себе, починаєш вірити, що у 
тебе теж все вийде»

— Учасниця з Мелітополя, 32 роки.

Skills Lab: Платформа 
працевлаштування*

Програма «Skills Lab: Платформа працевлашту-
вання», започаткована у квітні 2021 року, стала 
продовженням інтенсивної онлайн-навчаль-
ної програми «Skills Lab: Навички для успішної 
кар’єри», запровадженої минулого року для молоді 
Приазов’я у Донецькій та Запорізькій областях.

У рамках програми «Skills Lab: Платформа пра-
цевлаштування», орієнтованої на молодь віком 
18-35 років, яка навчається у закладах передви-
щої та професійно-технічної освіти, а також у ЗВО, 
та на молодь, яка шукає роботу в м. Маріуполь, 
м. Бердянськ та м. Мелітополь, протягом двох 
місяців проводилися онлайн-уроки, на яких 90 
учасників/-ць дізналися, як протистояти викликам,  
з якими вони можуть зіткнутися на ринку праці  
під час пошуку першої роботи, відновлення або 
зміни професії.



Учасниці Ідеятону в межах проєкту 
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Lutsk

Kovel
Liuboml Kamin'-Kashyrs'kyi

Volyn oblast

Mykolaiv oblast

Cherkasy oblast

Korsun- 
Shchevchenkivskyi

Притулки (20)

Харків, Бердянськ, Кривий 
Ріг, Маріуполь, Слов’янськ, 
Краснопавлівка, Вінниця, 
Херсон, Одеса, Рубіжне, Львів, 
Мирноград, Мелітополь, 
Кремінна, Попасна, Дніпро, 
Трускавець та Миколаїв 
(область), Мангуш, Київ

ПРОГРАМА З ПРОТИДІЇ І 
ЗАПОБІГАННЯ ҐЕНДЕРНО 
ЗУМОВЛЕНОГО 
НАСИЛЬСТВА

«Міста і  
громади,  
вільні від 
домашнього 
насильства» (30)

Дніпро, Костянтинівка, 
Краматорськ, Кременчук, 
Львів, Мелітополь, Покровськ, 
Полтава, Сєвєродонецьк, 
Харків, Херсон, Київ, 
Миколаїв, Одеса, Авангард,  
Біла Церква, Добропілля, 
Запоріжжя, Калуш, Лубни, 
Кропивницький, Маріуполь, 
Рокитне, Старокостянтинів, 
Тернопіль, Ужгород, Хорошів, 
Хотин та Черкаси

Кабінети медико-
психологічної 
допомоги (21)

Бахмут, Біловодське, Вінниця, 
Волноваха, Дніпро, Миколаїв, 
Маріуполь (2), Краматорськ, 
Одеса, Покровськ, Попасна, 
Рубіжне, Станиця-Луганська, 
Старобільськ, Харків, Херсон, 
Авдіївка, Костянтинівка, 
Новоайдар та Щастя

ЛЬВІВ

ВІННИЦЯ

Соціальні під-
приємства, які 
працевлаштову-
ють постражда-
лих від ҐЗН (10)

Львів, Херсон, Миколаїв, 
Полтава, Вінниця, Черкаси 
Запоріжжя, Мелітополь, 
Добропілля, Кривий Ріг

ЛУЦЬК

ТЕРНОПІЛЬ

ЧЕРНІВЦІ

УЖГОРОД

ТРУСКАВЕЦЬ

КАЛУШ

РОКИТНЕ

ХОРОШІВ

СТАРОКОСТЯНТИНІВ

ХОТИН



Sumy

Cherkasy

Mykolaiv

Zaporizhzhia

Kherson

Svatove
Starobilsk

Sievierodonetsk
Lysychansk

BerdianskMelitopol

Luhansk oblast

Dniprorudne

Sumy oblast

Zaporizhzhia 
oblast

Mykolaiv oblast

Kherson 
oblast

Cherkasy oblast

Shostka

Konotop

Romny

Zolotonosha

Uman`

Korsun- 
Shchevchenkivskyi Smila

HenycheskSkadovsk

Nova 
Kakhovka

Hola 
Prystan

Pervomaisk

Voznesensk Novyi Buh

Кризові кімнати (11)

Харків, Київ (правий берег), Київ 
(лівий берег), Вінниця, Покровськ, 
Полтава, Львів, Тернопіль**, 
Луцьк**, Чернівці**, Ужгород**

Денні центри (11)

Одеса, Харків, Бердянськ, 
Слов’янськ, Херсон, Маріуполь, 
Вінниця, Кремінна, Миколаїв, 
Покровськ, Полтава

Мобільні клініки (2)

56 віддалених населених пунктів 
і районів уздовж лінії зіткнення в 
Донецькій і Луганській областях 
(підконтрольних Уряду України)

ЛУГАНСЬК

ДОНЕЦЬК

ДНІПРО

МИКОЛАЇВ

ОДЕСА

ПОЛТАВА

КИЇВ

ХАРКІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

ХЕРСОН

Національна 
«гаряча лінія»
вся країна 

МАРІУПОЛЬ

БЕРДЯНСЬКМЕЛІТОПОЛЬ

КРЕМЕНЧУК

КРИВИЙ РІГ

КРАСНОПАВЛІВКА
СЛОВ’ЯНСЬК

КРАМАТОРСЬК

КОСТЯНТИНІВКА
БАХМУТ

МИРНОГРАД
ПОКРОВСЬК

ВОЛНОВАХА

СЄВЄРОДОНЕЦЬК

СТАРОБІЛЬСЬК

РУБІЖНЕ

ПОПАСНА

СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА
БІЛОВОДСЬКЕ

Кампанія 
«Розірви 
коло»

вся країна

Служба первин-
ного соціально-
психологічного 
консультування (1)

Харків

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ЛУБНИ

ЧЕРКАСИ

БІЛА ЦЕРКВА

ДОБРОПІЛЛЯ

КРЕМІННА

АВДІЇВКА

МАНГУШ

НОВОАЙДАР

ЩАСТЯ

АВАНГАРД

Центр по роботі з 
кривдниками (1)

Костянтинівка
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РОЗБУДОВА 
СИСТЕМИ 
ПРОТИДІЇ ҐЗН

У лютому 2021 року Кабінет Міністрів затвердив 
Державну соціальну програму із запобігання і проти-
дії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статтю на період до 2025 року, розроблену за екс-
пертної підтримки UNFPA. 

У 2021 році UNFPA допоміг створити 26 спеціалізова-
них служб для постраждалих від ҐЗН: 

7 притулків

8 кризових кімнат (4 кризових кімнати у 
рамках проєкту «EMBRACE» + 4 кризових 
кімнати у рамках проекту «Трамплін до 
рівності»)

1 службу первинного соціально-
психологічного консультування в м. Харків

1 Центр роботи з кривдниками

4 кабінети медико-психологічної допомоги.
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Маша Єфросиніна відвідує кризову кімнату для 

постраждалих від насильства у Києві/Андрій Крєпких



62Учасниця міжсекторальної зустрічі/Андрій Крєпких
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20 притулків (Харків, Бердянськ, Кривий 
Ріг, Маріуполь, Слов’янськ, Краснопавлівка, 
Вінниця, Херсон, Одеса, Рубіжне, Львів, 
Мирноград, Мелітополь, Кремінна, Попасна, 
Дніпро, Трускавець, Миколаївська область, 
Мангуш, Київ) забезпечили безпечний простір та 
психосоціальну підтримку

720
постраждалим  
від ҐЗН (318 жінок, 
206 дівчат і 196 
хлопців), включаючи 
23 ВПО

11 денних центрів (Слов’янськ, Одеса, Харків, 
Бердянськ, Херсон, Маріуполь, Вінниця, 
Кремінна, м. Миколаїв, Покровськ, Полтава) 
надали інформаційну підтримку та соціально-
психологічні консультації

5 005
постраждалим  
від ҐЗН (4219 жінок, 
441 дівчина та 345 
хлопців)

11 кризових кімнат забезпечили термінове 
розміщення та консультування 415

постраждалим  
від ҐЗН (257 жінок, 98 
дівчат і 60 хлопців)

Національна безкоштовна «гаряча лінія» для 
постраждалих від ҐЗН, отримали необхідні 
інформаційні, психологічні та юридичні 
консультації понад

16 500
постраждалих  
від ҐЗН (83,1% жінок, 
16,9% чоловіків)

У 2021 році UNFPA сприяв розвитку потенціалу 230 поліцейських для забезпечення 
ефективного реагування на випадки ҐЗН та надання якісної допомоги постраждалим 
від ҐЗН.
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Учасники та учасниці міжсекторальної зустрічі в межах проєкту 
«Міста та громади, вільні від насильства»/Андрій Крєпких
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ПРОЄКТ «МІСТА І 
ГРОМАДИ, ВІЛЬНІ 
ВІД ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА»

З 2020 року UNFPA реалізує проект «Міста і громади, вільні 
від домашнього насильства» з метою надання допомоги 
громадам у розробці ефективних і стійких місцевих систем 
протидії і запобігання домашнього насильства. Зокрема, 
проєкт надає підтримку громадам у створенні спеціалізова-
них служб для постраждалих від домашнього насильства, 
покращенні міжгалузевої координації, підвищенні обізна-
ності та проведенні профілактичної роботи. 

У 2021 році проєкт було реалізовано у 30 містах та гро-
мадах-партнерах, а саме: Авангард, Біла Церква, Вінниця, 
Добропілля, Дніпро, Запоріжжя, Калуш, Київ, Костянти-
нівка, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький, Лубни, 
Львів, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Покровськ, 
Полтава, Рокитне, Сєвєродонецьк, Старокостянтинів, Тер-
нопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хорошів, Хотин, Черкаси.

UNFPA сприяв розвитку потенціалу 946 представників/-
иць уповноважених органів та постачальників послуг із 
зазначених міст-партнерів з метою забезпечення систем-
ної протидії ҐЗН та надання допомоги, орієнтованої на 
постраждалих, усім, хто її потребує. UNFPA також організу-
вав підготовку групи з 45 муніципальних консультантів/-ок 
із 15 міст-партнерів для сприяння розбудові ефективних 
муніципальних систем запобігання та протидії ҐЗН.
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РОЗШИРЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРАВ І 
МОЖЛИВОСТЕЙ 
ПОСТРАЖДАЛИХ 
ВІД ҐЗН

Women Career Hub

Кар’єрний хаб «Розірви коло» спрямований на розвиток 
професійного потенціалу та фінансових можливостей 
постраждалих або жінок, які перебувають у групі ризику 
потрапляння у випадки ҐЗН, щоб допомогти їм побу-
дувати своє життя без насильства. Онлайн-платформа 
кар’єрний хаб дає жінкам можливість отримати індивіду-
альну підтримку з питань працевлаштування від кар’єрних 
консультантів/-ок із підготовкою резюме, розробкою 
плану розвитку кар’єри та визначенням професійних 
пріоритетів. Кар’єрні консультант(к)и також скеровують 
їхні початкові кроки на новій роботі та спрямовують їх на 
шлях стабільної зайнятості.

Клієнткам хабу пропонують професійні курси, тренінги 
та вебінари для розвитку професійних і комунікативних 
навичок. Платформа містить поради щодо кар’єри, список 
вакансій та анонси заходів. З січня 2021 року хаб надав 
підтримку з питань працевлаштування понад 2300 жінкам.
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Ярмарка соціальних підприємств,  

відкритих за підтримки UNFPA/Андрій Крєпких



68
Ярмарка соціальних підприємств,  
відкритих за підтримки UNFPA/Андрій Крєпких



IT-курси для постраждалих**

Для надання постраждалим від ҐЗН еко-
номічної підтримки та розширення їхніх 
кар’єрних можливостей, UNFPA спільно з 
ІТ-школами «Beetroot Academy» (Київ) та 
«Logos IT Academy» (Львів) залучили 200 
постраждалих від ҐЗН та жінок у складних 
життєвих обставинах для розвитку їхніх про-
фесійних навичок у ІТ-спеціальностях, як-от 
програмування, контроль якості, управління 
проектами та веб-дизайн. Програма вклю-
чала в себе практичні завдання та профорі-
єнтацію, тренери ділилися інформацією про 
вакансії, допомагали учасницям складати 
резюме та ділилися порадами та хитрощами 
для проходження співбесіди. 53 жінки з пер-
шої групи студенток отримали сертифікати 
та стали більш економічно незалежними.

Ініціативи у сфері соціального 
підприємництва

У 2021 році UNFPA надав допомогу у ство-
ренні 10 соціальних підприємств для під-
тримки професійного розвитку та забез-
печення працевлаштування постраждалих 
від домашнього насильства. Підприємства 
запропонували стажування 180 постражда-
лим, і 30 були прийняті на постійну роботу. 

Підприємства є соціальними бізнес-проек-
тами місцевих ОГС, які отримали фінансу-
вання UNFPA на основі конкурсного  

відбору. Ініціативи соціального підприємни-

цтва включають у себе:

1. «ENJi — Light and Shadow» (Херсон, ГО 
«Ліга соціально відповідальних жінок») —  
студія візуального контенту, що надає 
фото- та відео послуги 

2. «GG Space» (Миколаїв, ГО «Інноваційні 
соціальні рішення») — комфортне місце 
для жінок, яке поєднує в собі салон 
краси, коворкінг та кафе

3. «My Space» (Полтава, ГО «Світло надії») 
— поліграфічна студія, яка займається 
дизайном та нанесенням принтів на 
тканину 

4. «Джерело краси» (Вінниця, Обласна 
правозахисна організація «Джерело 
надії») — студія естетики

5. «Butterfly» (Львів, ГО «Butterfly») — 
соціальне ательє з дизайну та пошиття 
жіночого одягу та аксесуарів

6. «Adoro Café» (Кривий Ріг, ГО 
«Хаб Синергія») — крафтова 
кав’ярня-кондитерська 

7. «Добре поле» (Добропілля, ГО «Твій 
Шанс») — теплиця для вирощування 
зелені та розсади



70

8. «New Life» (Запоріжжя, ГО «Ділові українські 
жінки») — студія лазерного гравіювання

9. «Print Club» (Мелітополь, БФ «Все можливо») — 
поліграфічна лабораторія, що спеціалізується на 
виготовленні принтів на одязі 

10. W2W «Допомога жінкам» (Черкаси, БФ «Сім’я 
ЛГ») — ательє, яке виготовляє еко-торбинки та 
аксесуари та є першим в Україні соціальним 
підприємством, де працюють постраждалі від 
ҐЗН з інвалідністю (на візках)

Різноманітні та амбітні ініціативи залучають постраж-
далих від ҐЗН та планують пожертвувати частину 
доходу на реалізацію заходів із запобігання та проти-
дії ҐЗН у своїх містах. 

У грудні 2021 року UNFPA провів Ярмарок соціальних 
підприємств «Ключ до свободи», на якому було 
представлено роботу 10 соціальних підприємств. 
За участю першої леді Олени Зеленської Ярмарок 
пропагував соціальні підприємства як стійку модель 
розширення економічних прав і можливостей 
постраждалих від ҐЗН.

https://ukraine.unfpa.org/uk/news/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%96-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%E2%80%93-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83-%C2%AB%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%B4%D0%BE
https://ukraine.unfpa.org/uk/news/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%96-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%E2%80%93-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83-%C2%AB%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%B4%D0%BE
https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-vidvidala-yarmarok-tovariv-i-poslug-socialnih-71969
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Перша леді України Олена Зеленська відвідує ярмарку 

соціальних підприємств у Києві/Андрій Крєпких
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НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ҐЗН
За фінансової підтримки Європейського 
Союзу**** UNFPA надав гранти на розбудову 
інституційної спроможності 14 ОГС, які нада-
ють послуги постраждалим від ҐЗН та особам 
із групи ризику. Протягом шестимісячного 
періоду реалізації гранту ОГС у Львівській, 
Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, 
Полтавській, Житомирській, Харківській та 
Київській областях покращили свою спро-
можність щодо надання соціальних послуг, 
пов’язані із ҐЗН, які включають у себе, серед 
іншого психологічні та юридичні консультації, 
а також різні форми терапії для більш широ-
кого кола бенефіціарів/-ок. Крім того, покра-
щена інституційна спроможність дозволила 
ОГС зміцнити відносини з місцевими орга-
нами влади та конкурувати за муніципальне 
фінансування в майбутньому.

Для подальшої розбудови інституційної спро-
можності ОГС, UNFPA спільно з Українською 
фундацією громадського здоров’я (УФГЗ) орга-
нізували для грантоотримувачів/-ок індивіду-
альні консультації з експерт(к)ами з питань ҐЗН, 

організаційного розвитку та місцевих бюдже-
тів для адаптації планів розбудови спромож-
ності до потреб ОГС та місцевого контексту. 
Крім того, грантоотримувачі/-ки взяли участь у 
двох масштабних семінарах з питань держав-
ного та муніципального фінансування соці-
альних послуг. На семінарах представники/-ці 
ОГС ознайомилися із законодавчою базою, 
необхідною для участі в конкурсах державних 
закупівель соціальних послуг.
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ДОСТУП ДО ПОСЛУГ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ҐЗН  
НА СХОДІ ТА В ПРИАЗОВ’Ї*

У Донецькій області вперше в Україні було 
пілотовано механізм закупівлі послуг для 
притулків для постраждалих від ҐЗН між 
громадами. За підтримки Донецької ОДА, 
UNFPA надав експертну підтримку Мир-
ноградській громаді в розрахунку вар-
тості послуг притулку та організував низку 
тематичних семінарів для близько 100 
представників/-иць місцевих органів влади, 
соціальних служб та уповноважених органів 
громад з питань протидії ҐЗН у Донецькій 
області. Відтак, наприкінці 2021 року чотири 
громади Покровського району підписали 
угоди про міжбюджетні трансферти на 
закупівлю послуг для притулку для постраж-
далих від ҐЗН у Мирноградській громаді для 
забезпечення доступу до безпечного місця 
для постраждалих. 

Для підвищення якості спеціалізованих 
послуг на Сході країни, UNFPA організував  
п’ятиденний семінар для 22 співробітни-
ків/-ць семи притулків та денних центрів для 

постраждалих від ҐЗН з м. Мирноград,  
м. Вугледар, м. Мангуш, м. Покровськ,  
м. Рубіжне, м. Кремінна та м. Попасна. Це 
було зроблено в тісному партнерстві та 
співпраці з ПРООН у рамках Програми ООН 
із відновлення та розбудови миру. 

«Це був кращий семінар у моєму 
житті, тому що навіть десять 

років навчання в школі не дали мені 
стільки знань».

— Один із учасників

Ще п’ять семінарів з питань міжгалузевої 
координації та протидії ҐЗН було проведено 
в м. Херсон для 69 представників/-иць (із них 
65 жінок) громад області. Ключовим завдан-
ням семінарів було надання підтримки ново-
створеним громадам у розбудові системи 
протидії ҐЗН, включаючи ефективну між-
галузеву координацію, відповідну політику, 
захист постраждалих від ҐЗН та їх направ-
лення до спеціалізованих служб.

https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine/posts/4356812997676142


ЗДОРОВ’Я ТА ВІЛ
СЕКСУАЛЬНЕ, 
РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я 
ТА ВІЛ



ЗДОРОВ’Я ТА ВІЛ



76Лікарка мобільної медичної бригади, Донецька область/Андрій Крєпких
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МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОЇ 
СИСТЕМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ  
ВІЛ-ІНФІКОВАНИМ/ПОСТРАЖ-
ДАЛИМ ВІД ҐЗН У М. ОДЕСА

У 2021 році UNFPA в Україні пілотував проект, 
спрямований на інтеграцію моделі надання 
послуг ВІЛ-інфікованим/постраждалим від ҐЗН 
на муніципальному рівні в м. Одеса, місті-учас-
нику «Fast Track». Загалом 1417 постраждалих 
від ҐЗН, включаючи 28 осіб з інвалідністю, 
отримали інтегровану послугу психосоціаль-
ної підтримки та скринінгу на ВІЛ, і в 1% з них 
підтвердився ВІЛ-позитивний статус. Розши-
рення мережі постачальників послуг у 2021 
році дозволило забезпечити більший доступ 
до послуг зі скринінгу на ВІЛ для груп ризику 
та надання підтверджених даних щодо поши-
реності ВІЛ серед постраждалих від ҐЗН. Це 
також дозволило забезпечити захист їхнього 
права на охорону здоров’я, покращення обі-
знаності і доступу до медичних послуг. Послуги 
з консультування та скринінгу на ВІЛ також 
надавалися членам сімей постраждалих від 
ҐЗН, а також тим, хто потенційно піддається 
ризику інфікування. Апробована модель 
виявилася одним із найефективніших способів 
зменшення прогалин у доступі до інформації та 
послуг з профілактики і лікування ВІЛ, умож-
ливлюючи розширення прав і можливостей 

постраждалих від ҐЗН, що дозволить жінкам 
отримувати необхідні послуги, а також направ-
лення до відповідних служб у разі підтвер-
дження позитивного статусу.

РОБОТА 
МОБІЛЬНИХ 
КЛІНІК НА 
СХОДІ УКРАЇНИ
 
У 2021 році дві мобільні клініки UNFPA 
надали життєво важливу медичну допомогу 
та скерували до спеціалізованих служб 8 413 
мешканців/-ок 56 віддалених населених пунктів 
і районів уздовж лінії зіткнення, де відсутня спе-
ціалізована медична допомога. Фахівці мобіль-
них клінік виявили 206 випадків ҐЗН та напра-
вили пацієнтів/-ок до спеціалізованих служб.
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ДЕМОГРАФІЧНА
СТІЙКІСТЬДЕМОГРАФІЧНА 

СТІЙКІСТЬ
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ДЕМОГРАФІЧНА
СТІЙКІСТЬ
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ПІДТРИМКА ПЕРЕХОДУ 
ДО ПЕРЕПИСУ НА ОСНОВІ 
РЕЄСТРІВ В УКРАЇНІ
Після міжнародного веб-форуму, присвяче-
ного перепису населення на основі реєстрів, 
проведеного у 2020 році, UNFPA виконав 
своє зобов’язання щодо надання підтримки 
переходу України від використання тради-
ційної методології збору даних перепису на 
основі опитування до використання реє-
стрів адміністративних даних як джерела 
даних про населення. За технічного керів-
ництва та матеріально-технічної підтримки 
UNFPA, міжнародна Робоча група у складі 

представників/-иць національних зацікав-
лених сторін, агенцій ООН та експертів/-ок 
світового рівня з питань перепису розробила 
«дорожню карту» переходу до нової методо-
логії національного перепису. У «дорожній 
карті» проаналізовано поточну ситуацію в 
Україні в контексті доцільності використання 
адміністративних даних для цілей статистики 
населення і вона, після погодження Урядом, 
ляже в основу розробки національної стра-
тегії переходу до нової методології перепису.

СТРАТЕГІЧНИЙ ДОКУМЕНТ 
ООН ЩОДО ДИНАМІКИ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
UNFPA та Офіс Координаторки ООН в Україні 
оприлюднили Стратегічний документ ООН 
щодо динаміки чисельності населення, у 
якому представлено спільну позицію ООН 
стосовно поточної демографічної ситуації  

в Україні, доступні варіанти політичного 
реагування та концепцію демографічної стій-
кості, яка стає все більше загальновизнаною 
у Східній Європі та Центральній Азії.

https://ukraine.un.org/en/159271-un-policy-paper-population-dynamics
https://ukraine.un.org/en/159271-un-policy-paper-population-dynamics
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Концепція демографічної стійкості підкрес-
лює важливість динаміки чисельності насе-
лення для соціально-економічного розвитку 
та індивідуального благополуччя, а також 
для політичної стабільності та безпеки. 
Демографічна стійкість передбачає здатність 
ретельно аналізувати динаміку чисельності 

населення, оцінювати її багатогранний вплив 
на соціально-економічний розвиток і фор-
мувати засновані на фактах, відповідні та 
ефективні політику та програми, які повністю 
враховують поточні та прогнозовані демо-
графічні тенденції. 

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО 
КУРСУ «ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД»
З метою сприяння розвиткові демографічно 
стійких громад, UNFPA започаткував навчаль-
ний онлайн-курс з питань використання 
демографічних даних для сталого розвитку 
громад. Курс, орієнтований насамперед на 
фахівців-практиків з питань розвитку громад, 
надає студент(к)ам базові знання з демогра-
фії, теорії та практики сталого соціально-еко-
номічного розвитку, демографічної та ґен-
дерної статистики, базові навички обробки 
та аналізу даних, використання даних для 
розробки та впровадження ефективних полі-
тики, програм та проектів сталого розвитку 
місцевих громад.
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МІНІСТЕРСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
З ПИТАНЬ 
ДЕМОГРАФІЧНОЇ 
СТІЙКОСТІ
«ФОРМУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО 
МАЙБУТНЬОГО ЄВРОПИ: ШЛЯХИ 
ПРОЦВІТАННЯ СУСПІЛЬСТВ У СВІТІ 
ШВИДКИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН»

UNFPA, Міністерство закордонних справ Болгарії 
та «Population Europe» спільно організували першу 
конференцію на міністерському рівні для розгляду 
та обговорення поточних та прогнозованих наслід-
ків, а також можливого реагування на демографічні 
зміни, що відбуваються в країнах Східної Європи та 
Центральної Азії. Конференція відбулася в комбінова-
ному (онлайн/офлайн) форматі в м. Софія, Республіка 
Болгарія, 1-2 грудня 2022 року. У ній взяли участь 
понад 300 представників/-ць урядів різних країн, між-
народної спільноти в галузі розвитку, громадянського 
суспільства, академічних і науково-дослідних установ, 
а також приватного сектору. Делегат(к)и з понад 50 
країн зібралися в м. Софія та в Інтернет для обгово-
рення рішень у сфері демографічних змін, пов’язаних 
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Професор Елла Лібанова на міжнародній 

конференції з питань демографії, Софія, Болгарія
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Заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак  
на міжнародній конференції з питань демографії, Софія, Болгарія
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зі старінням, низькою народжуваністю та 
міграцією населення.

Демографічно стійкі суспільства розумі- 
ють і передбачають динаміку чисельності 
населення, з якою вони стикаються. Саме 
тому конференція високого рівня вияви- 
лася місцем, де високопоставлені лідер(к)и  
урядів, агенцій розвитку, наукових кіл 
і громадянського суспільства взяли на 
себе зобов’язання щодо забезпечення 
пом’якшення негативних тенденцій та вико-
ристання позитивних наслідків, спричинених 
демографічними змінами. Вона також слу-
гувала платформою для широкого обміну 
передовим досвідом між країнами Східної 
Європи (і за її межами). Охоплені теми стосу-
валися зниження народжуваності, старіння 
населення, урбанізації та розвитку сільських 
районів, ґендерної та сімейної політики, 
розширення прав і можливостей молоді, 
фінансування соціальної та демографічної 
політики, демократії та демографії. 

Конференція завершилася створенням 
Софійського альянсу — спільноти політиків 
і практиків для надання підтримки країнам 
регіону у зміцненні їхньої демографічної 
стійкості, а також оголошенням регіональ-
ного Десятиліття демографічної стійкості 
(2022-2032 рр.) для просування демогра-
фічної стійкості та порядку денного у сфері 
сталого розвитку.

UNFPA в Україні забезпечив та підтримав 
участь делегації України у конференції в  
м. Софія, очолювану Міністеркою соціальної 
політики Мариною Лазебною, та у складі 
делегатів/-ок від Кабінету Міністрів України,  
Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства економіки України та Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи НАН України. UNFPA також очолив 
низку тематичних діалогів, включаючи Діалог 
про прагнення, тривоги та ставлення моло-
дих людей, а також Діалог про ґендерну рів-
ність і політику на підтримку сім’ї, що лежать 
в основі демографічної стійкості.
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ПАРТНЕРСТВА
ПАРТНЕРСТВА



87

ПАРТНЕРСТВА
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L’OREAL УКРАЇНА − ПРОГРАМА 
«КРАСА ДЛЯ ВСІХ» 
Спільно з нашим давнім партнером, L’Oreal 
Україна, у 2021 році UNFPA продовжив реалі-
зацію ініціативи «Краса для всіх», яка сприяє 
працевлаштуванню жінок, які постраждали 
від ҐЗН. 

Протягом семи місяців учасниці програми 
навчалися перукарській майстерності у двох 
містах України — Києві та Львові. З дотри-
манням усіх заходів безпеки, пов’язаних 
з COVID-19, тренінги проводились у двох 
групах по 20 осіб. Загалом програма перед-
бачала понад 500 годин як онлайн, так і 
офлайн навчання, включаючи групові та 

індивідуальні заняття з психологом/-инею. 
Офлайн-частина курсу в м. Київ проходила 
в новому приміщенні Київського коледжу 
легкої промисловості, що стало можливим 
за сприяння КМДА та підтримки Посольства 
Великої Британії в м. Київ. У м. Львів заняття 
проходили в приміщенні Професійного цен-
тру св. І. Боско. Після успішного завершення 
програми 64 студентки отримали дипломи 
перукаря.

За п’ять років реалізації програми в Україні 
164 жінки отримали безкоштовну освіту в 
індустрії краси. 

L’OREAL − ПРОГРАМА «STANDUP»
Разом із нашими партнерами з «L'Oréal Paris» 
у Міжнародний жіночий день (8 березня) 
UNFPA в Україні започаткував глобальну 
освітню програму «Stand Up» у країні. Ця 
програма спрямована на підвищення обізна-
ності щодо проблеми вуличних домагань і 
навчання людей як запобігати і протидіяти 
домаганням у громадських місцях.  
Протягом року українські жінки й чоло-

віки проходили навчання на онлайн- та 
офлайн-курсах і опановували, як ефективно 
протидіяти домаганням у громадських 
місцях, зокрема понад 2981 осіб пройшли 
навчання у тренерів/-ок UNFPA. Спеціальною 
інформаційною кампанією із залученням 
топ-інфлюенсерів/-ок, включаючи почесну 
амбасадорку UNFPA Машу Єфросиніну, було 
охоплено 850 000 осіб.



Учасниця програми StandUp проти сексуальних 
домагань у публчних місцях/UNFPA Ukraine



90 Рекламний постер з каталогу AVON
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AVON 
УКРАЇНА

Завдяки нашому партнерству з 
Avon Україна, UNFPA отримав

25 000 дол. США 
на відкриття кризової кімнати 
для жінок, які постраждали від 
ҐЗН, у м. Чернігів. Надані кошти 
були спрямовані на ремонт 
та облаштування приміщення 
кризової кімнати. UNFPA 
організував навчання персоналу 
кризової кімнати та розбудову 
інституційної спроможності 
постачальників послуг щодо 
направлення до цієї кризової 
кімнати постраждалих від ҐЗН. 
Кризова кімната запрацює  
навесні 2022 року.
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ГО «ШАХТАР 
СОШИАЛ» (ФК 
«ШАХТАР») ТА  
ГО «СПЕЦІАЛЬНА 
ОЛІМПІАДА 
УКРАЇНИ»
Разом із партнерами з ГО «Шахтар Сошиал» та ГО «Спе-
ціальна Олімпіада України» ми продовжили роботу над 
програмою тренування футбольної команди дівчат з 
інтелектуальною інвалідністю у чотирьох містах. 

У 2021 році ми започаткували програму неформаль-
ної освіти «Життєві навички: Давай, грай!» у рамках 
проєкту «Давай, грай!». Тижневу програму пілотували 
для київської футбольної команди в таборі «Артек» у 
Пущі-Водиці. Програма складалася з 12 інтерактивних 
занять з іграми та вправами, спрямованими на роз-
виток та формування особистості, а також розвиток 
комунікативних навичок підлітків віком 9-12 років з 
інтелектуальною інвалідністю. Заняття мали на меті 
розвинути їхню увагу, відчуття, пам’ять, мислення, уяву, 
а також покращити координацію та здатність регулю-
вати емоції та поведінку. Крім того, на заняттях дівчата 
вчаться взаємодіяти, домовлятися та правильно пово-
дитися в конфліктних ситуаціях.
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Учасниці освітньо-спортивної програми для дівчат з розладами 

інтелектуального спектру за підтримки FC Shakhtar в «Артеку»/Андрій Крєпких



94Ілюстративне фото з відкритих джерел
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«SOFTSERVE»
Цього року разом із нашим новим партнером — про-
відною консалтинговою компанією у сфері цифрових 
технологій «SoftServe» ми розробили та запустили 
нову платформу «Індекс благополуччя молоді». Вона 
призначена для проведення різноманітних соціоло-
гічних опитувань, спрямованих на покращення благо-
получчя молоді та вдосконалення, за результатами 
опитувань, муніципальних молодіжних політики та 
ініціатив. Опитування охоплює основні сфери життя: 
освіту, здоров’я, економічні можливості, участь у полі-
тичному та громадському житті, інформаційні та кому-
нікаційні технології, безпеку. Проєкт було реалізовано 
волонтер(к)ами компанії на платформі OpenTech на 
замовлення UNFPA.

«CITRUS»
У лютому 2021 року UNFPA також уклав нове партнер-
ство з «Citrus», одним із найбільших роздрібних реа-
лізаторів ІТ-обладнання, який надав промокоди для 
молоді після проходження опитування ІБМ. 
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Нагородження компаній, відзначених в межах Рейтингу 

соціально відповідального бізнесу/Андрій Крєпких
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БІЗНЕС-КОАЛІЦІЯ КОМПАНІЙ-
ПІДПИСАНТІВ ДЕКЛАРАЦІЇ
ЗАДЛЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ 
НАСИЛЬСТВУ

У 2021 році UNFPA розширив свою бізнес-
коаліцію на підтримку ґендерної рівності 
та «нульової толерантності» до насильства, 
залучивши до неї дев’ять нових компаній 
(загалом 40 компаній). До числа таких нових 
компаній увійшло одне з найбільших дер-
жавних підприємств — «Укрзалізниця». Для 
надання підтримки таким компаніям, UNFPA 
провів огляд практик забезпечення ґендер-
ної рівності, запобігання ҐЗН та практик на 
підтримку сім’ї ДП «Укрзалізниця» та надав 
рекомендації щодо подальшої ґендерної 
оцінки, яка має бути завершена у 2022 році. 

У рамках співпраці з компаніями щодо 
Декларації задля ґендерної рівності та запо-
бігання домашньому насильству, UNFPA 
організував семінар, присвячений ґендерно 
чутливим підходам до підбору персоналу 
для «StarLightMedia», охопивши кращі міжна-
родні практики, а також разом із кар’єрним 
порталом «Happy Monday» розробив «контр-
ольний список для запобання дискримінації 
під час працевлаштування» для корпоратив-
ного сектору.

Крім цього, спільно з Європейською бізнес-
асоціацією було проведено 3 вебінари з 
питань політики на підтримку сім’ї, із залучен-
ням експертів/-ок світових громадських орга-
нізацій «Promundo-US» (США) та «Parentsmart» 
(Швеція). В результаті 28 компаній були 
ознайомлені з кращими, заснованими на 
фактичних даних, міжнародними прикладами 
політики на підтримку сім’ї, включно зі спосо-
бами залучення керівників в якості прикладу 
використання відпустки по догляду за дити-
ною татами, а також подолання перешкод 
для реалізації такої політики. 
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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

32. Eleks

33. Asters

34. Absolut

35. Ukrzaliznytsia

36. Electrolux

37. Unilever 

38. Intellias

39. Nota Group

40. Polpharma

ACCOR HOTELS
У 2021 році UNFPA також запровадив 
навчання готельних мереж та місцевих 
громадських організацій щодо механізмів 
надання послуг притулку для постраждалих 
від ҐЗН. UNFPA організував тренінги з міжна-
родною мережею готелів «Accor», яка поді-

лилась досвідом розміщення постраждалих 
від ҐЗН та співпраці із соціальними служ-
бами та поліцією, а також з ГО «Safe Stays», 
яка організує надання тимчасового притулку 
постраждалим від домашнього насильства  
у США.
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Нагородження компаній, відзначених в межах Рейтингу 

соціально відповідального бізнесу/Андрій Крєпких
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КОМУНІКАЦІЇ  
І КАМПАНІЇ
КОМУНІКАЦІЇ  
І КАМПАНІЇ
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КОМУНІКАЦІЇ  
І КАМПАНІЇ
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Спеціалісти мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги/Андрій Крєпких
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РОЗІРВИ КОЛО
 
«Розірви коло» — це національна кампанія зі зміни 
поведінки, яка проводиться UNFPA в Україні з 2015 
року. Через рекламу на телебаченні, у радіопрограмах, 
зовнішню рекламу та цифрову роботу у 2021 році кам-
панія «Розірви коло» закликала понад 26,5 мільйонів 
українців і українок не терпіти насильство.

У 2021 році у рамках національної кампанії застосову-
валися різні засоби охоплення аудиторії: телевізійна 
та зовнішня реклама, офлайн-виставки та комунікація 
в соціальних мережах, спільні кампанії із зірками та 
партнерами:

••  Відео з українськими зірками проти домашнього 
насильства, показане на каналі ICTV, переглянули 
понад 11 мільйонів людей. Ключове повідомлення 
відео легко пригадує майже кожен п’ятий (17%) 
українець/-ка.

••  8 368 агітаційних плакатів із контактами служб поря-
тунку було розповсюджено по всіх регіонах України 
через ЦНАПи. 

••  Документальний фільм «Розірви коло» презентували 
в м. Київ та інших містах і розмістили для зручного 
доступу на найпопулярнішому українському медіа-
сервісі MEGOGO. Більше 7000 людей переглянули 
документальний фільм офлайн.

••  Понад 267 тис. Інтернет-користувачів отримали 
поради щодо здорових стосунків та контакти відпо-
відних служб для постраждалих від ҐЗН через сайт 
rozirvykolo.org, сторінки у Facebook та Instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=AqOsuaou8qQ
about:blank
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ДОКУМЕНТАЛЬ-
НИЙ ФІЛЬМ  
«РОЗІРВИ КОЛО»

«Потенційні кривдники і постраждалі 
живуть серед нас. Розпізнати в собі 

потенційного кривдника — це найважливіше, 
що можна зробити для себе та для майбут-
нього, щоб розірвати коло насильства. Мені 
сподобалося порівняння з кінцугі — японським 
мистецтвом ремонту посуду. Коли зламані 
речі склеюють, вони коштують набагато 
дорожче «здорових», неушкоджених. Так само 
«склеєні», налагоджені відносини набагато 
цінніші. Я вражена героїнями фільму — Івою та 
Олександрою, їхньою силою та мужністю», 

– сказала перша леді України Олена Зеленська.

16 листопада UNFPA провів урочисту національну 
презентацію документального фільму «Розірви коло». 
Фільм, який демонструє шлях постраждалих від ҐЗН 
до безпеки, є першим медіапродуктом такого роду  
в Україні.

Фільм «Розірви коло» розповідає історії жінок, які 
змінили своє життя, розірвавши коло насильства. 
Однак ці зміни являють собою тривалий і важкий 
процес саморефлексії та відновлення довіри до 

https://ukraine.unfpa.org/uk/break-the-circle-film
https://ukraine.unfpa.org/uk/break-the-circle-film
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kvfwfIE08N8&feature=youtu.be
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Презентація документального фільму 

«Розірви коло»/Андрій Крєпких
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Презентація документального фільму 
«Розірви коло»/Андрій Крєпких
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навколишнього світу. Від виклику поліції, проживання 
в притулку до відновлення самооцінки, жінки знахо-
дять в собі мужність пройти цей шлях заради себе та 
своїх дітей.

На прем’єру завітало багато високопоставлених 
гостей, серед яких перша леді України Олена Зелен-
ська, Міністерка соціальної політики, урядовці, посли, 
ключові партнери та представники/-ці посольств. 
Після прем’єри глядачі стоячи аплодували героїням 
фільму, їх мужності та щирості, які справили незабутнє 
враження.

Після національної прем’єри в м. Київ фільм показали 
в 48 містах під час кампанії «16 днів активізму проти 
ґендерно зумовленого насильства» по всій Україні, 
зокрема в 30 містах, які беруть участь у проєкті «Міста 
і громади, вільні від домашнього насильства». 25 лис-
топада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію 
насильства щодо жінок, медіасервіс MEGOGO випус-
тив для вітчизняної аудиторії фільм «Розірви коло». 
Фільм доступний для безкоштовного перегляду в 
Україні.

Будучи документальним фільмом про постраждалих 
від насильства і фахівців, які допомагають їм розірвати 
коло насильства, «Розірви коло» має на меті вселити 
надію та впевненість у тому, що життя без насильства 
доступне кожному.



108

ВИСТАВКА 
«НЕБЕЗМЕЖНІСТЬ» 
Започаткований у листопаді 2020 року фотопро-
єкт «Небезмежність» продовжує інформувати 
українців/-ок про неприйнятність сексуальних дома-
гань у громадських місцях. Проєкт розповідає історії 
14 жінок, які пережили публічне порушення особис-
тих кордонів. Фотографії для проєкту були зроблені 
через тріщини в склі, що символізує порушення.

Незважаючи на поширеність та психотравмуючий 
ефект, проблема сексуальних домагань рідко підні-
мається в українському суспільстві. Проєкт привернув 
увагу громадськості, і українські міста вишикувались у 
чергу на проведення офлайн-виставки.

До кінця 2021 року виставка подорожувала 16 міс-
тами та селищами України. Розпочавши свій шлях у м. 
Київ, проєкт потім переїхав до м. Харків, м. Маріуполь 
та м. Мелітополь. Протягом року «Небезмежність» 
презентували у таких містах: Бердянськ, Ужгород, 
Полтава, Кременчук, Запоріжжя, Херсон, Тернопіль, 
Дніпро, Львів, Старокостянтинів, Авангард та Калуш.

Завдяки виставці, яка проходить другий рік поспіль, 
тисячі українців і українок змогли підвищити свою обі-
знаність. Вони не лише ознайомилися з проблемою 
сексуальних домагань, а й отримали можливість пере-
оцінити власні цінності та знайти мотивацію запо-
бігати сексуальним домаганням, яких вони можуть 
зазнати або свідками яких можуть стати.
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Героїня фотовиставки «Небезмежність» про сексуальні 

домагання в публічних місцях/Валентин Кузан
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Таня Парфільєва та Іван Кришталь на зйомках 
кампанії «Гід здоровими стосунками»/Kate Dema
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«БЕЗ ІЛЮЗІЙ» −  
ГАЙД ЗДОРОВИМИ 
СТОСУНКАМИ

Завдяки навчальним бесідам під назвою «Не дрібниці 
у стосунках» і восьми захоплюючим відеопосібникам 
за участі зірок понад 3 мільйони молодих людей 
навчилися розпізнавати ознаки психологічного 
насильства та будувати здорові стосунки.

Молоді українські топ-інфлюенсер(к)и долучилися до 
кампанії, щоб допомогти молодим людям будувати 
щасливі та здорові стосунки. Співачки Джеррі Хейл та 
Надя Дорофєєва, актор Деніел Вегас та акторка Анна 
Трінчер, модель Тетяна Брик, відеоблогер Ян Горді-
єнко та відеоблогерка Валерія Руді, інфлюенсерка Ася 
Сей та подружжя Таня Парфільєва та Іван Кришталь 
поділилися безцінними та практичними порадами  
для молоді. 



112Події в межах акції «16 днів активізму проти насильства» у містах/UNFPA Ukraine
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КАМПАНІЯ «16 
ДНІВ АКТИВІЗМУ 
ПРОТИ ҐЕНДЕРНО 
ЗУМОВЛЕНОГО 
НАСИЛЬСТВА»

Понад 21 000 людей по всій Україні долучилися до 
акцій за підтримки UNFPA з розробки маніфестів 
для громад, вільних від насильства, у рамках гло-
бальної кампанії «16 днів активізму проти ґендерно 
зумовленого насильства». Регіональні інтернет-ЗМІ 
опублікували понад 141 статтю про символічну 
акцію в Україні, розповсюдивши повідомлення 
по громадах. Щирі та емоційні маніфести втілили 
голоси сотень українців/-ок, які прагнуть бачити 
Україну вільною від насильства.
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КАМПАНІЯ ДО 
ДНЯ БАТЬКА

Завдяки телевізійній і цифровій кампанії, присвяче-
ній Дню батька, понад 10 мільйонів людей навчи-
лися більш відповідальному та активному татівству 
для своїх дітей, а також рівноправній участі у вико-
нанні домашніх обов’язків. Кампанія була подвій-
ною: онлайн-челендж для татусів у соціальних 
мережах і на телебаченні, який заохочував татусів 
взяти участь у виконанні низки завдань протягом 11 
днів і публікації своїх досягнень в Інтернет, і друга 
частина — анімаційні відео з цікавими фактами про 
татівство. 



Учасники фотовиставки до Дня батька разом 
із КМДА/Валентин Кузан
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НЕ ПРОПУСТИ НАЙ-
ВАЖЛИВІШОГО

Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження змі-
нили практично всі аспекти життя, від дистанційної 
роботи до онлайн-навчання, все стало справжнім 
викликом! У червні 2021 року UNFPA в Україні пре-
зентував перший в Україні симулятор сімейних відно-
син. Інструмент дозволяє учасникам/-цям тестування 
зрозуміти, чи гармонійні їхні сімейні стосунки, а також 
отримати поради психолога/-ині щодо уникнення 
або вирішення конфліктних ситуацій мирним шляхом. 
Кампанія супроводжувалася показом трьох анімацій-
них роликів і охопила загалом 2 259 384 людей, при 
цьому 2 309 людей скористалися онлайн-симулято-
ром для пар. 

Іншою активністю, пов’язаною із залученням чоловіків, 
була кампанія, спрямована на покращення розуміння 
чоловіками важливості рівноправної та активної участі 
у сімейному житті та догляді за дітьми. Для цього було 
створено та розповсюджено короткий анімаційний 
ролик «Не пропусти найважливішого». В результаті 
відео подивилися 474 003 молодих татусів, які мають 
дітей віком до 3 років.

https://zags.org.ua/symuliator-vidnosyn/
https://zags.org.ua/symuliator-vidnosyn/
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ТИЖДЕНЬ 
ЧОЛОВІЧОГО 
ЗДОРОВ’Я

Напередодні Тижня чоловічого здоров’я (14–20 
червня) Регіональне бюро UNFPA у Східній Європі та 
Центральній Азії закликало до підвищення обізна-
ності щодо прав і ролі чоловіків у сфері сексуального 
та репродуктивного здоров’я з метою розвінчання 
шкідливих міфів та стереотипів, які перешкоджають 
доступу чоловіків до послуг у сфері СРЗ. 

Більше 38 000 чоловіків дізналися про міфи про сексу-
альне та репродуктивне здоров’я чоловіків, які пере-
вірили медичні експерт(к)и. Публікації були присвя-
чені психічному здоров’ю, здоровому способу життя, 
плануванню сім’ї, регулярним обстеженням, ВІЛ.
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120Учасники кампанії до Міжнародного дня людей старшого віку/Kate Dema
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КАМПАНІЯ 
ЗАДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ

У 2021 році UNFPA в Україні підтримав регіональну 
комунікаційну кампанію щодо боротьби зі стерео-
типами стосовно людей похилого віку, присвячену 
Місяцю здорового старіння. Для цього UNFPA роз-
робив низку матеріалів (3 відео з історіями, друковані 
історії, фотографії та відео у форматі TikTok) із трьома 
яскравими людьми з Києва: парою, яка одружилася 
у віці після 70 років, а також жінкою й чоловіком, які 
живуть яскраво після виходу на пенсію, подорожують, 
роблять татуювання тощо. Загалом кампанія охопила 
14 144 людей в Україні та 175 169 в регіоні.
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

4,986,246.25 USD Програма з протидії і запобігання ґендерно 
зумовленого насильства

1,350,866.38 USD Ґендерна рівність

425,212.76 USD Програма з розширення прав і можливостей 
молоді

91,748.97 USD Сексуальне та репродуктивне здоров’я 
(PPE4HEALTH)

83,162.85 USD ВІЛ

567,937.90 USD Програма з відновлення і розбудови миру

681,194.83 USD WE ACT: Women Empowerment Action

103,131.90 USD Інше

8,289,501.84 USD ЗАГАЛОМ
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ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ

AVON Україна

БФ «Посмішка дитини» 

Corteva Agriscience

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

Донецький обласний дитячо-молодіжний 
центр

ДОНОРИ

DEVELOPMENT COOPERATION

Молодіжна рада Донеччини

Європейська бізнес-асоціація

ФК «Шахтар»

Фонд Кличко

L’Oreal Україна

Луганський обласний центр підтримки 
молодіжних ініціатив та соціальних 
досліджень

Марія Єфросиніна

Фонд розвитку Маріуполя

Агенція розвитку Мелітополя

MoloDvizh Center Lviv

ГО «КЛУБ РИБАЛОК УКРАЇНИ — ЮЕЙ 
ФІШИНГ КЛУБ»

ГО «Калина — Пресс»

ГО «Наша громада»

ГО «Успішна жінка» 

ГО «Молодіжний схід»
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ГО «EdCamp Україна»

ГО «Інтерньюз Україна»

ГО «Ла Страда Україна»

ГО «Маріупольська спілка молоді»

ГО «Safe Stays»

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

ГО «Спеціальна олімпіада України»

ГО «Українська фундація громадського 
здоров’я»

ГО «Вікімедіа Україна»

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

ГО «Ліга жінок Донеччини»

Громадський рух «Віра, Надія, Любов»

БФ «Шахтар Сошиал»

StarLightMedia

Український інститут розвитку освіти

Укрзалізниця

Молодіжна організація Teenergizer

ПАТНЕРИ З ДЕРЖАВНОГО 
СЕКТОРУ

Офіс Президента

Офіс першої леді України

Офіс Віцепрем’єрки з питань 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

Донецька та Луганська обласні державні 
адміністрації

Державна служба якості освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих Національної академії 
педагогічних наук України
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ОСОБЛИВА ПОДЯКА

••  Олені Зеленській, першій леді України 

••  Ользі Стефанішиній, Віцепрем’єрці з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції 

••  Дмитру Каплуну, заступнику керівника 
Офісу Віцепрем’єрки з питань 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції 

••  Катерині Павліченко, заступниці міністра 
внутрішніх справ 

••  Марії Єфросиніній, Почесній 
амбасадорці UNFPA 

••  Марині Бардіній, народній депутатці 
України 

••  Яні Гончаренко, керівниці CSR, 
StarLightMedia 

••  Олександру Фомічову, експерту з 
інклюзивної спортивної освіти 

••  Медіа «Новое Время» 

••  Порталу «Happy Monday» 

••  Агенціям «Vintage Production», «SODA 
Digital», «Arena» та «Ahead International 
Agency» 

••  Агенціям, які беруть участь у реалізації 
Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру: ПРООН, ООН Жінки, 
Продовольчій та сільськогосподарській 
організації ООН (ФАО) 

••  Олесі Гетьман, канд. медичних наук, 
сімейній лікарці

••  Поліції Луганської та Донецької областей
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
Дослідження «Вибір професії без стереотипів»

UNFPA в Україні презентував результати наці-
онального дослідження громадської думки 
«Чим керуються українці та українки при 
виборі професії: результати національного 

дослідження щодо ключових чинників та сте-
реотипів». Згідно з опитуванням, більшість 
респондентів/-ок підтримують ґендерний 
поділ професій на «жіночі» та «чоловічі»

56% 
респондентів/-ок 

віком від 14 років 
погоджуються, що існують 
професії, які підходять 
тільки чоловікам або 
жінкам, і лише 30% не 
погоджуються з цим.

79% 
пояснюють існування 
«чоловічих» і «жіночих» 
професій різними 
ґендерними факторами:

38% 
традиційною громадською 
думкою

29% 
різними моделями 
виховання дівчат і хлопців 

25% 
різною професійною 
орієнтацією тощо. 
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Позначки та примітки

*      активність, реалізована в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Програму ООН із від-

новлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Струк-

тура ООН з питань ґендерної 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 інвес-

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

Норвегії, Польщі, Швеції та Швейцарії.

**    активність, реалізована в рамках «Трамплін до рівності: проєкт зі зміни соціальних норм та викорінення 

ґендерних стереотипів задля сталого розвитку та добробуту жінок і чоловіків в Україні», що реалізується 

UNFPA в Україні разом із Офісом Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Укра-

їни за фінансової підтримки Швеції.

***  активність, реалізована в рамках Програми «ЄС за ґендерну рівність: разом проти ґендерних стереотипів і 

ґендерно зумовленого насильства», що фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно струк-

турою «ООН Жінки» та UNFPA.

**** активність, реалізована в рамках програми «WeAct: Women Empowerment Action», що фінансується Євро-

пейським Союзом, реалізується UNFPA.



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
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