
«Коли ми приїжджаємо вчасно, 
оглядаємо людину і в багатьох ви-

падках не допускаємо розвитку важкої 
патології, це додає нам сил, а у цьому й 
полягає сенс нашої роботи», – каже Олена 

Склярова, лікарка-гінекологиня мобільної клініки.

У лютому 2022 року дві мобільні клініки, створені за 
підтримки UNFPA та уряду Великої Британії, завершили 
виконання своєї місії на сході України. За дев’ять місяців 
спеціалісти/-ки мобільних клінік надали своєчасну 
життєво важливу медичну допомогу (зокрема послуги 
у галузі охорони сексуального та репродуктивного 
здоров’я) більш ніж 11 000 мешканців/-ок, які проживають 
вздовж лінії зіткнення в ізольованих населених пунктах, 
розташованих на підконтрольних українському 
уряду територіях Донецької та Луганської областей.

ДОПОМОГА НА СХОДІ: 11 000 ЛЮДЕЙ СКОРИСТАЛИСЯ 
МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ

Найбільш поширеними виявленими патологіями 

були запальні гінекологічні захворювання (50,2%), 

респіраторні захворювання (17,9%), захворювання 

серцево-судинної (14,8%) та травної (16,6%) систем.

Під час проведення оглядів та надання життєво 

необхідної медичної допомоги постраждалому 

населенню фахівці/-чині клінік виявили 289 випадків 

домашнього та гендерно зумовленого насильства. 

Тісна співпраця з місцевими медичними закладами 

та соціальними службами надала можливість 

перенаправляти до них пацієнтів для подальшої 

діагностики та лікування.

Робота мобільних клінік сприяла задоволенню 

гострої потреби в якісних медичних послугах, 

спричиненої обмеженим фізичним доступом та 

фінансовими можливостями місцевих мешканців/-ок.
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Проведене під керівництвом UNFPA і завершене в 
лютому 2022 року дослідження громадської думки 
виявило глибоко вкорінені стереотипи, погляди та 
переконання, які сприяють існуванню гендерно 
зумовленого насильства (ГЗН) в 30 українських містах і 
громадах. Інноваційна методологія дослідження надала 
можливість проводити інтерв’ю у форматі життєвих 
прикладів та історій. Такий підхід створив необхідні 
умови для визначення сприйняття та переконань, 
що забезпечило точність отриманих результатів.

Дослідження виявило, що лише в 17 громадах більшість 
респондентів (понад 50%) звинувачують у зґвалтуванні 
кривдника, а не постраждалу особу (йшлося про 
зґвалтування невідомої жінки). Дослідження показало, 
що в більшості громад лише 2-3 особи з 10 заявили про 

РЕТЕЛЬНІШИЙ АНАЛІЗ: ІННОВАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У 30 МІСТАХ

готовність допомогти жінці з сусідньої квартири у випадку 
вчинення щодо неї домашнього насильства. Якщо 
йдеться про солідарність, то виявилося, що в більшості 
цільових громад лише 1-2 людини з 10 сподіваються, що 
сусіди нададуть допомогу знайомій жінці з їхнього 
житлового будинку, якщо побачать її з синцями.

Результати дослідження мають важливе значення 
для розробників загальних профілактичних програм 
в процесі визначення ними змісту останніх та 
проведення профілактичної роботи в громадах. 
Все це демонструє важливість поєднання заходів 
з реагування на ГЗН з його профілактикою. Проєкт 
планує провести офіційну презентацію результатів 
дослідження, як тільки безпекова ситуація  в Україні 
дозволить проведення цього заходу.

«Було багато цікавої, а головне – 
корисної інформації. Мені подо- 

балося аналізувати конкретні ситуації 
для кращого розуміння теми»,– учасник 

тренінгу з села на Чернігівщині.

Проєкт «(Не) дрібниці у стосунках» продовжує 
роботу з підвищення обізнаності молоді щодо 
психологічного насильства у взаємовідносинах.

У грудні 2021 року 65 працівників/-ць молодіжних 
центрів з усієї України розвивали навички молодих 
тренерів/-ок з побудови здорових стосунків.

У лютому 2022 року нещодавно підготовлені 
тренери/-ки поділилися знаннями з 413 молодими 
людьми у своїх громадах. Молодь з різних регіонів 
України навчилася розпізнавати токсичні і здорові 
стосунки та визначати різницю між ними. Молоді 
люди також відкрили для себе способи запобігання 
психологічному насильству і виявлення жорстокої 
поведінки, а також обговорили можливі заходи, 
які допоможуть безпечно припинити нездорові 
стосунки. Під час оцінювання тренінгу учасники/-
ці оцінили практичне значення заходу у 9 балів з 10. 
Це доводить відповідність змісту тренінгу потребам 

ПОБУДОВА СУСПІЛЬСТВА, ВІЛЬНОГО ВІД НАСИЛЬСТВА: ПРОСВІТА 

цільової аудиторії та ефективність проведення 
тренінгів для підготовки тренерів/-ок.

Крім того, учасники/-ці приєдналися до сторінки 
«(Не) дрібниці у стосунках» в Instagram, де вони 
отримали можливість вивчати способи запобігання 
ГЗН та розпізнавати насильницькі стосунки на 
ранніх стадіях. Отримання доступу до тематичної 
інформації після тренінгів допомагає учасникам/-
цям закріпити одержані знання та застосовувати їх 
на практиці. У лютому 66 226 користувачів Instagram 
(переважно віком 13-17 років) знайшли корисні 
поради та матеріали, розміщені на сторінці.



«У вас є лише одне життя. Скажи НІ 
насильству!» – заклик мешканця Києва.

Під час кампанії «16 днів активізму проти ГЗН» 
UNFPA провів захід «Маніфест» у 30 містах та 
громадах-партнерах. Місцеві мешканці/-ки мали 
можливість залишити повідомлення на банерах – 
особистий заклик, спрямований проти домашнього 
насильства, чи побажання та слова підтримки 
постраждалим особам.

У лютому 2022 року повідомлення були оцифровані 
та використані під час проведення спеціальної 
національної інформаційно-просвітницької публічної 
кампанії. Кожне місто та громада отримали банери 
та цифрові екрани, на яких містяться звернення, 
висловлені місцевими мешканцями/-ками в рамках 
«Маніфесту». Кампанія об’єднала 37 міст, в яких 
гаслами «Маніфесту» було охоплено в середньому 
до 58,6% місцевого населення.

Також у лютому слова підтримки та заохочення 
покинути порочне коло насильства були 
записані та трансльовані трьома національними 
радіостанціями в рамках кампанії «Розірви коло».  

ГОЛОСИ НА ПІДТРИМКУ РОЗІРВАННЯ КОЛА НАСИЛЬСТВА

95 аудіоповідомлень закликали українців не терпіти  
насильство і діяти. До голосів членів громади 
приєдналася Почесна Амбасадорка UNFPA в Україні 
Марія Єфросиніна, яка поділилася контактною 
інформацією для екстреного зв’язку та повідомила 
про доступні для постраждалих осіб та свідків 
насильства послуги.

Понад 1,8 мільйони людей почули слова підтримки та 
заклик до дій для розірвання кола насильства.

У лютому 2022 року UNFPA започаткував Telegram-
канал для фахівців/-чинь та практикуючих 
спеціалістів/-ок з протидії та запобігання ГЗН.

Завдяки популярності платформи канал став місцем 
спілкування професійної спільноти. Учасники/-ці 
отримали зручний інструмент для отримання конкретних 
порад, обміну інтелектуальною продукцією, досвідом 
та обговорення тематичних новин. Це сприяє обміну 

ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ПОРАДИ ОДНИМ НАТИСКАННЯМ КЛАВІШІ

знаннями завдяки висвітленню світових тенденцій, 
успішних кейсів та передового досвіду у сфері протидії 
та запобігання ГЗН.

Telegram-канал об’єднує понад 500 спеціалістів/-ок  
і продовжує розвиватися.

Підпишіться на канал, щоб бути в центрі обміну 
знаннями з питань ГЗН.

https://t.me/vilni_vid_nasylstva

