
новини програми
з протидії та запобігання гендерно 

зумовленому насильству
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Кожен/-на третій/-я уКраїнець/-Ка знає про Кампанію «розірви Коло»

Кампанія з підвищення обізнаності щодо гендер-

но зумовленого і домашнього насильства «Розірви 

коло», яку з 2015 року проводить UNFPA в Україні, 

продовжує зростати, змінюючи сприйняття гендерно 

зумовленого насильства в українському суспільстві. 

Навесні 2021 року у всіх регіонах України було роз-

міщено чотири інформаційні візуальні матеріали з 

повідомленнями, що розвінчують найпоширеніші 

міфи про насильство. Як наслідок, 16% українського 

суспільства ознайомилися з меседжами кампанії 

та дізналися про сайт rozirvykolo.org, де розміщена  

інформація, яка може врятувати життя. 

Крім того, останнє відео кампанії з українськими зір-

ками, що виступають проти гендерно зумовленого 

насильства, транслювалося в ефірі національного 

каналу ICTV. Понад 11 мільйонів людей бачили ві-

део хоча б раз, і майже кожен/-на п’ятий/-а (17%) 

українець/-ка з легкістю згадує ролик та його клю-

чове повідомлення. Це доводить, що формат роботи 

викликає зацікавлення аудиторії. «Дякую усім, хто 

брав участь у цьому проєкті, це надзвичайно важ-

ливо. Я переглянула відео мільйон разів зі сльозами 

на очах, воно дуже зворушливе», – прокоментувала 

відео користувачка YouTube, Наталія Касіян.

У 2021 р. кампанія «Розірви коло» і надалі буде 

трансформувати ставлення українців до гендер-

но зумовленого та домашнього насильства, щоб у 

майбутньому кожен і кожна відчували себе у безпеці.



міста та громади, вільні від домашнього насильства: новий старт

«Робота із запобігання і протидії 
домашньому насильству в Україні 

ведеться на національному рівні. І 
для цього ми здійснюємо послідовні 
кроки. Однак і на регіональному рівні 
ми маємо приділити цьому питанню 
максимум уваги. Тільки консолідація 
зусиль забезпечить комплексний, 
наскрізний підхід» 

– Катерина Павліченко, заступниця міністра 
внутрішніх справ.

У квітні 2021 року UNFPA за підтримки урядів Вели-
кої Британії та Канади розпочав новий цикл про-
єкту «Міста та громади, вільні від домашнього на-
сильства». Він має на меті розбудувати ефективні 
та стійкі системи запобігання та протидії гендерно 
зумовленому насильству на місцевому рівні. Проєкт 
підтримує зусилля громад у створенні спеціалізо-
ваних служб для постраждалих, посиленні міжві-
домчої взаємодії, підвищенні обізнаності громади та 
впровадженні ініціатив з запобігання насильству. 

Після успішного запуску у 2020 році у 15 містах за 
підтримки уряду Великої Британії у новому циклі 
проєкт розширив надання комплексної технічної 
підтримки та запросив громади долучитися до про-
цесу розбудови систем з протидії та запобігання 
насильства. Міста та громади з великою цікавістю 

відгукнулися на відкритий конкурс заявок для участі 
у проєкті. Цьогоріч UNFPA отримав 117 заявок, що в 
3,5 рази вище, ніж у 2020 році. У результаті відбору 
15 міст та громад стали новими партнерами про-
єкту, продемонструвавши потужну мотивацію вести 
системну відповідь на гендерно зумовлене насиль-
ство, готовність інвестувати достатні ресурси та 
забезпечувати сталий результат. Міста та громади, 
що стали учасниками проєкту на 2021-2024 роки: 
Авангард (Одеська область), Біла Церква (Київська 
область), Добропілля (Донецька область), Запо-
ріжжя, Калуш (Івано-Франківська область), Кропив-
ницький, Лубни (Полтавська область), Маріуполь, 
Рокитне (Рівненська область), Старокостянтинів 
(Хмельницька область), Тернопіль, Ужгород, Хоро-
шів (Житомирська область), Хотин (Чернівецька об-
ласть) та Черкаси.
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Черкаси
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Хорошів

вінниця

рокитне

львів

Калуш

ужгород

тернопіль
старокостянтинів лубни

полтава
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Цільові міста та громади 
AMBER (Канада)

Цільові міста EMBRACE 
(Велика Британія)

— долучилися у 2020

— долучилися у 2021

30 міст  
та громад
Учасники у 2021/22 роках

Назва міста 
чорного
кольору
Назва міста 
синього
кольору



Більшість новообраних міст та громад першими 

стають на шлях розбудови систем протидії та запо-

бігання насильству у своїх регіонах. Налагодження 

ефективного тематичного діалогу з урядом є дуже 

важливим для лідерів громад. З цією метою 27 

травня в Києві UNFPA провів координаційну зустріч 

міських голів, голів громад і представників уряду 

України. Захід посилив співпрацю між урядом та 

місцевою владою щодо реалізації державної полі-

тики у сфері реагування та запобігання насильству. 

Учасники/-ці визначили ключові проблеми, беручи 

до уваги досвід та можливості громад, обговорили 

можливі шляхи їхнього вирішення та узгодили по-

дальші кроки.

Завдяки координаційній зустрічі новообрані міста 

та громади змогли швидко включитися до проєкту, 

ознайомившись з досвідом групи учасників 2020 

року. Оскільки проєкт пропонує трирічну технічну 

підтримку із впровадженням системи реагування 

та запобігання насильству кожному місту, учасники 

проєкту обговорили плани  та поділились споді-

ваннями на те, що їхні громади справді зможуть 

стати вільними від насильства.

допомога громадам: яК виКористати субвенцію по маКсимуму

«Відсутність відповідної 
інфраструктури в окремих 

територіальних громадах чи районах 
впливає на можливість отримати 
доступні послуги особам, які їх 
потребують. Відповідальність місцевих 
органів влади щодо розвитку послуг 
і надання допомоги постраждалим 
повинна бути передбачена не тільки 
в нормативних документах, але і 
закріплена у свідомості лідерів громад»

– Ольга Ревук, заступниця міністра  
соціальної політики.

У 2021 році уряд України виділив 274,2 мільйона гри-

вень на розширення мережі спеціалізованих служб 

підтримки постраждалих від гендерно зумовленого 

насильства. 23 квітня Міністерство соціальної полі-

тики розпочало прийом заяв місцевих органів вла-

ди на отримання державної субвенції.

Щоб допомогти громадам максимально викорис-

тати цю можливість, UNFPA та Міністерство соціаль-

ної політики провели семінар для лідерів громад 

і представників/-ць державних адміністрацій. 18 

травня 30 представників/-ць громад з усіх регіонів 

України зібрались у Києві, щоб обмінятися практич-

ними ідеями щодо створення спеціалізованих служб, 

особливостей їх функціонування та надання послуг. 
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Учасники/-ці з’ясували можливості, які забезпечує 
державна субвенція, та обговорили очікувані тер-
міни втілення проєктів. Ці знання сприятимуть підго-
товці якісних заявок на державне фінансування для 
створення спеціалізованих служб для постражда-
лих від домашнього насильства – притулків, денних 
центрів, кризових кімнат і мобільних груп психоло-
гічної підтримки.

Кінцевий термін подання заявки на державну суб-
венцію, оголошений Міністерством соціальної по-
літики, – 11 червня 2021 року.

Також учасники/-ці семінару наголосили як на дер-
жавній підтримці створення мережі основних служб 
для постраждалих від ГЗН, так і на ширшому контексті 
розробки всеохопних систем протидії та запобігання 
гендерно зумовленому насильству в спільнотах.

безпечне робоче місце: поради для бізнесу

«Саме робота часто стає 
головним острівком безпеки 

для постраждалих від домашнього 
насильства, тож необхідно дбати про 
те, щоб кожен працівник/-ця знав/-ла: 
тут вони можуть отримати допомогу 
та підтримку. Тренінг з протидії 
домашньому та гендерно зумовленому 
насильству – гарний інструмент, щоб 
підняти обізнаність працівників з даної 
теми та отримати багато практичних 
порад: як розпізнати ознаки того, що 
хтось з колег зазнає насилля, та як 
правильно надати допомогу»

– Анна Боринець, спеціалістка з пошуку кадрів, 
Данон Україна.

Домашнє насильство впливає на всі сфери життя 
тих, хто від нього страждає, у тому числі і на профе-
сійне зростання. Роботодавці все більше усвідом-
люють, що домашнє насильство впливає на праців-
ників та на робоче місце.

Нещодавно UNFPA Україна провів тренінг для спів-
робітників компанії Данон Україна з протидії до-
машньому насильству, його вплив на професійне 
життя постраждалих та можливості надання допо-
моги. Учасники тренінгу навчились взаємодіяти з 
людьми, що пережили ГЗН, дізналися, як реагувати 
на насильство, а також безпечно та ефективно до-
помагати постраждалим звернутися за спеціалізо-
ваною допомогою. Завдяки підтримці на робочому 
місці постраждалі можуть відчути економічну без-
пеку та мати змогу вийти із ситуацій насильства, 
що в результаті зменшує фінансові та продуктивні  
витрати для роботодавців і суспільства. Робоче міс-
це є ідеальним для надання підтримки, заохочення 
та ресурсів постраждалим від домашнього насиль-
ства, що може суттєво покращити їхні життя.

Як один з 32 підписантів Декларації задля гендер-
ної рівності та протидії домашньому насильству,  
Данон Україна отримує технічну підтримку UNFPA 
для вдосконалення корпоративної політики щодо 
запобігання ГЗН та сприяння корпоративній соці-
альній відповідальності, включаючи механізми реа-
гування та запобігання ГЗН на робочому місці.

Програма UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому 
насильству впроваджується за підтримки урядів Великої Британії, 
Канади та Естонії.
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