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Від 25 листопада до 10 грудня у
всьому світі відзначають “16 днів
активізму проти гендерно
зумовленого насильства”. 

Акція покликана привернути
увагу до цієї теми та долати будь-
які форми гендерно зумовленого
насильства.

Акція під таким гаслом
відбулася у містах-учасниках
проєкту “Міста і громади, вільні
від домашнього насильства”. 

Цьогоріч UNFPA, Фонд ООН у
галузі народонаселення, у
співпраці з партнерами,
організував акцію під гаслом
«Чуйність перемагає
насильство». Загалом у майже 60
містах і громадах по всій Україні
встановили мозаїку із
зображеннями різних форм
насильства. Інсталяція виконана
із магнітів, тож беручи кожен із
них собі, охочі доєдналися до
того, що негативне зображення
зникло. Натомість з’являлося
гасло: “Чуйність перемагає
насильство”.



Офіційне відкриття акції
відбулося у Києві

Офіційне відкриття акції відбулося у
Києві. У ньому взяли участь Міністр
внутрішніх справ Денис
Монастирський, Міністерка соціальної
політики Оксани Жолнович, Заступник
Представника UNFPA в Україні та
старший координатор з надзвичайних
ситуацій Мустафа Ельканзі, а також
міжнародні партнери з дипломатичних
місій Великої Британії, Канади та США.

“Чим більше ми робимо тему гендерно
зумовленого насильства видимою, чим
більше людей вмітиме розпізнавати та
протидіяти йому, тим менше українське
суспільство його толеруватиме. Наша
спільна мета — досягти нульової
толерантності до гендерно
зумовленого насильства. Разом наша
відданість справі та рішучість
переможе насильство”, – сказав
Мустафа Ельканзі, заступник
представника UNFPA в Україні.



Від початку повномасштабного
вторгнення Росії, Україна зіткнулася із
безпрецедентним рівнем болю і
травматизації. Українські жінки й
чоловіки, хлопчики та дівчатка
потерпають від злочинів російських
військових і найманців, зокрема, від
гендерно зумовленого і сексуального
насильства, пов’язаного з війною.

Окрім мозаїки, презентували
інтерактивну онлайн-гру. Її мета —
розповісти про гендерно зумовлене
насильство та представити факти про
ставлення мешканців 30 громад-
учасників проєкту UNFPA «Міста і
громади, вільні від домашнього
насильства» до гендерно зумовленого
насильства. Фонд ООН у галузі
народонаселення проводив це
дослідження з грудня 2021 до лютого
2022 року, опитавши тисячі українців.
Спробувати свої сили у грі можна буде
впродовж усього періоду акції.
Переможці отримають фірмові
подарунки.

Інтерактивна
гра із призами

Та разом із воєнними злочинами військ
країни-агресора, на жаль, продовжує
існувати гендерно зумовлене насильство
всередині українського суспільства, яке
не менш глибоко ранить постраждалих.

Від початку 2022 року до Національної
поліції надійшло 120 тисяч повідомлень
щодо випадків домашнього насильства.
98% звернень на гарячу лінію 1547 для
постраждалих стосується саме його.
Тому важливо піднімати тему гендерно
зумовленого насильства і закликати
йому протидіяти, бути чуйними до чужих
історій і емоцій, бути не байдужими,
коли стаємо свідками насильства:
втрутитися, допомогти, не мовчати. 

Заходи в рамках акції "16 днів активізму
проти гендерно зумовленого
насильства" в Україні організував Фонд
ООН у галузі народонаселення, у
співпраці з партнерами, за підтримки
Уряду Великої Британії, Канади та США.



У СТОЛИЦІ
ВІДКРИЛИ 
ЦЕНТР ДОПОМОГИ
ВРЯТОВАНИМ

У Києві за ініціативи Офісу
Віцепрем’єр-міністерки з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції, сприяння Урядової
Уповноваженої з питань гендерної
політики, підтримки UNFPA, Фонду
ООН у галузі народонаселення й
місцевих органів влади, та участі
Першої Леді України розпочав
роботу Центр допомоги
врятованим. 

Центр став четвертим таким
закладом в Україні, де люди, які
виїхали з зони активних бойових
дій та/або тимчасово не
підконтрольних Уряду територій,
можуть отримати комплексну
допомогу в одному місці. Центри
вже працюють в Запоріжжі, Дніпрі
та Львові. 

У Центрі соціальні працівники,
психологи та юристи безоплатно
надаватимуть конфіденційну
психологічну та правову допомогу.
Відвідувачі зможуть отримати
інформацію щодо медичних послуг,
гуманітарної допомоги, поселення
та соцвиплат. У складних випадках,
зокрема сексуального насильства,
професійні кейс-менеджери
довгостроково допомагатимуть
постраждалим отримати
комплексну підтримку. 

«Повномасштабна війна продовжує
руйнувати життя українських
громадян. Мешканці деокупованих
міст та сіл пережили тортури,
знущання. Відтак, важливо, аби усі,
хто зазнав різного роду насильства
отримали комплексну кваліфіковану
допомогу. Для цього ми не
збавляємо темпу та відкриваємо
нові Центри допомоги врятованим»,
– сказала Віцепрем’єр-міністрерка
Ольга Стефанішина. 

«Допомогу має отримати
абсолютно кожен. І ця допомога
повинна бути централізованою та
безперебійною, доступною й
людяною. Саме такою, яку надають
постраждалим центри допомоги», –
наголосила Перша Леді України,
Олена Зеленська.

https://ukraine.unfpa.org/


Контакти центрів:

Київ 
вул. Райдужна, 6А
Графік роботи:  пн-пт з 9:00 до
17:00, сб з 9:00 до 15:00
Тел: +38 (066) 170 48 90.

Запоріжжя
Виставковий центр «Козак-Палац»,
вул. Перемоги, 70Б, 
Графік роботи: пн– сб з 9:00 до
16:00
Тел: +38 (050) 463 16 29

Львів
Львівський палац мистецтв, вул.
Миколи Коперника, 17, 
Графік роботи:  пн – пт з 10:00 до
18:00
Тел: +38 (067) 600 32 69, +38 (050)
777 22 19

Дніпро
Крутогірний узвіз, 21, Центр
сучасного мистецтва DCCC, 
Графік роботи:  пн – пт з 9:00 до
16:00
Тел: +38 (099) 245 21 21 

«UNFPA працює в надзвичайних
ситуаціях та гуманітарних кризах по
всьому світу, і ми знаємо, що
конфлікти та кризи непропорційно
впливають на жінок. Ось чому так
важливо надавати життєво необхідні
послуги та підтримку жінкам і
дівчатам. Завдяки цьому новому
Центру допомоги врятованим і новим
транспортним засобам для мобільних
бригад соціально-психологічної
допомоги ми значно розширюємо
допомогу, яку надаємо жінкам і
дівчатам, які постраждали від війни в
Україні», – сказав Представник
UNFPA, Фонду ООН у галузі
народонаселення в Україні, Хайме
Надаль.



Навчання пройшли медики,
надавачі соціальних послуг,
соціальні працівники
 
"Для мене найціннішою була
інформація про тактику лікування
в залежності від терміну
звернення. Але загалом все було
корисним. Тепер
застосовуватимемо у роботі”, —
говорить учасник тренінгу для
медиків. 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ

тренінги для
спеціалістів
вузького профілю

Міжнародні стандарти щодо
запобігання та протидії
випадкам домашнього
насильства, зокрема, роль
Стамбульської конвенції.
Форми домашнього насильства.
Права постраждалих осіб,
зокрема, постраждалих дітей.
Поняття доступу постраждалих
до правосуддя.

Близько 150 учасників навчання
дізналися про: 
 

5 3  
відкритих
вебінарів для всіх
охочих 



«Міста і громади, вільні від домашнього
насильства» – це проєкт UNFPA,
спрямований на посилення спроможності
та ролі міст і громад у наданні допомоги
постраждалим від домашнього насильства
та запобігання таким випадкам. 

НОВИНИ МІСТ І ГРОМАД

Кременчук
Відбулося навчання соціальних
працівників, які працюють з людьми
пенсійного, щодо реагування на випадки
домашнього насильства. 

Полтава
За підтримки UNFPA, у місті відкрили
інклюзивний гінекологічний кабінет.
Триває підготовка до відкриття Центру
допомоги врятованим. Відновив роботу
притулок для постраждалих від гендерно
зумовленого насильства, а також денний
центр та кризова кімната.

Сєвєродонецьк 
Триває підготовка до відкриття Денного
центру, який надаватиме клієнтам
послуги дистанційно. 

Черкаси
Триває ремонт та облаштування
притулку для постраждалих від гендерно
зумовленого насильства.  

113 

10 214

заходів

Біла Церква
У громаді розпочала роботу
Служба первинного соціально-
психологічного
консультування осіб, які
постраждали від домашнього
насильства та\або насильства
за ознакою статі, створена за
підтримки Фонду ООН в галузі
народонаселення.

Кропивницький 
В громаді завершують
ремонтні роботи у кризових
кімнатах. 

Одеса
У місті фіналізують ремонтні
роботи й обладнання притулку
та кризових кімнат.

Хотин
У місті триває капітальний
ремонт приміщення притулку
та кризової кімнати.


