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Червень 2021

Соціальні підприємства надають крила постраждалим від
гендерно зумовленого насильства
“Зараз я усім задоволена.
Я працюю у сфері, яка мені
подобається. Маю нові стосунки, де мене
поважають. Зараз я почуваюся у безпеці”
– Анжеліка, співробітниця одного із соціальних
підприємств, відкритих за підтримки UNFPA Україна.
Перші ознаки жорстокого поводження з’явилися вже
на початку стосунків Анжеліки з колишнім чоловіком.
На той момент їй було 15 років. «Іноді він кричав на
мене і тиснув на мене психологічно. Довелося з цим
змиритися. Коли він вперше вдарив мене, я сказала
собі, що «це сталося лише раз»», згадує молода жінка.
Після народження сина ситуація погіршилася. Чоловік Анжеліки відмовився шукати роботу і багато

пив. Саме тоді 17-річна дівчина була змушена забезпечувати сім’ю. Не маючи освіти та досвіду, вона
намагалася влаштуватися на будь-яку можливу
роботу.
«Він бив мене руками та ногами. Навіть коли я тримала на руках нашу 8-місячну дитину. Це стало
кінцем наших стосунків», – каже Анжеліка. Домашнє
насильство негативно вплинуло на сина Анжеліки: «Його насторожують гучні звуки. Іноді він надто
схвильований без причини».
Після чотирьох років шлюбу почуття Анжеліки до
свого колишнього чоловіка давно зникли. Молода
жінка зізнається, що вагалася залишити його, побоюючись осуду. Але настав момент, що вона не
могла більше терпіти.
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Після розлучення вона опинилася наодинці з ди-

• Butterfly (Львів) – соціальне ательє, що займа-

тиною, без роботи і перспектив на неї. Анжеліка

ється розробкою та пошиттям жіночого одягу та

повернулася до повсякденного життя з допомогою

аксесуарів.

психолога та кар’єрного радника. Вона відновила
свій психоемоційний стан і пройшла безкоштовний
курс майстерності манікюру в GG Space, соціальному підприємстві у Миколаєві.

Різноманітні та амбітні, ці ініціативи залучають до
роботи людей, які пережили ГЗН, та передають частину доходу на протидію та запобігання насильству
у своїх містах. Соціальні підприємства забезпечу-

З березня 2021 року Анжеліка працює майстринею

ють робочими місцями 16 жінок, які пережили ГЗН,

манікюру. Вперше в житті вона справді отримує за-

та пропонують стажування для постраждалих, які

доволення від роботи.

шукають професійного розвитку. Ця можливість допомогла вже 63 особам, що постраждали від ГЗН,

За підтримки уряду Великої Британії UNFPA Украї-

отримати нові професійні навички в межах про-

на підтримав створення соціальних підприємств у

грами кар’єрної підтримки, яку надає Кар’єрний хаб,

п’яти містах України. Усі вони працюють з березня

створений UNFPA Україна.

2021 року. У червні урочисті церемонії відкриття, раніше відкладені через карантин, відбулися в Полтаві

Соціальні підприємства надають жінкам, які по-

(3 червня), Вінниці (9 червня) та Львові (22 червня).

страждали від насильства, можливість здобути

Серед них:

дітей, професійно розвиватися та відновити впевне-

• ENJi – Light and Shadow (Херсон) – студія візуаль-

економічну незалежність, забезпечити себе та своїх
ність у побудові кращого майбутнього.

ного контенту, що надає послуги з виготовлення

У червні ОГС та малий бізнес отримали запрошення

фото- та відеоматеріалів

подати заявку на фінансову підтримку запуску свого

• GG Space (Миколаїв) – місце затишку для жінок,
що включає салон краси, коворкінг і кафе
• My Space (Полтава) – принт-студія, що створює
дизайн будь-яких принтів із можливістю подальшого нанесення на тканину
• Source of Beauty (Вінниця) – естет-студія

соціального підприємства, яке допомагатиме постраждалим від насильства. UNFPA Україна та його
імплементаційний партнер МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» отримали 11 заявок.
Відбіркова комісія оцінить пропозиції та проаналізує
здатність заявників успішно реалізувати проєкти.
Стежте за новинами про нові ініціативи соціального
підприємництва.
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Перший шелтер для постраждалих від насильства відкрився
у Миколаївській області
області відкрився перший притулок. Створений за
підтримки UNFPA Україна та уряду Великої Британії,
притулок є необхідним безпечним прихистком для
тих, хто зазнав ГЗН. У ньому можуть одночасно перебувати до 12 жінок з дітьми терміном до 3 місяців.
Кваліфіковані спеціалісти притулку надають постраждалим всебічну психосоціальну підтримку та
юридичні консультації.
Притулок не тільки посилює надання послуг поМережа сервісів для підтримки постраждалих від

страждалим від гендерно зумовленого та домаш-

гендерно зумовленого та домашнього насиль-

нього насильства, але стає важливою частиною

ства продовжує зростати. У червні в Миколаївській

системи реагування та запобігання ГЗН в регіоні.

Місце підтримки: денний центр у Миколаєві
“Відкриття денного центру є
одним із кроків до побудови
повноцінної системи протидії та
запобігання гендерно зумовленому
насильству в місті. Ми раді бачити
прогрес Миколаєва у боротьбі з
домашнім та гендерно зумовленим
насильством”

підтримки постраждалих від ГЗН у місті. Кваліфіко-

– Хайме Надаль, Представник Фонду ООН
у галузі народонаселення в Україні.

ментів механізму реагування на насильство у місті.

У червні в Миколаєві розпочав роботу денний центр

лаїв розробляє надійну муніципальну систему про-

для постраждалих від ГЗН. Відкритий на базі Центру

тидії та запобігання насильству. Місто планує від-

соціальних служб, денний центр є першою спеці-

крити притулок для жінок, які зазнали насильства,

алізованою службою комплексної психосоціальної

восени 2021 року.

вані професіонали надають індивідуальні психологічні, соціальні та юридичні консультації та організовують групи підтримки.
Центр також проводить соціальну роботу з запобігання насильству та досягнення нульової толерантності до його проявів у муніципальній громаді.
Ця спеціалізована служба є одним з основних елеУ рамках участі в проєкті «Міста і громади, вільні від
домашнього насильства» з травня 2020 року Мико-
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Генеральна прокурорка долучилась до відкриття
консультативного центру у Костянтинівці
“Кримінальна відповідальність
осіб, що вчиняють домашнє
та гендерно зумовлене насильство,
є топ-пріоритетом для прокуратури.
Щоб подолати цю глобальну проблему,
важливо не лише притягнути винних до
відповідальності, але також впровадити
програми, які допоможуть їм припинити
жорстоку поведінку”

учасник проєкту «Міста та громади, вільні від до-

– Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка.

ни, відвідала відкриття та наголосила на важливості

25 червня у приміщенні Костянтинівського відділу

неагресивної поведінки у тих, хто вчинив насиль-

№2 Краматорського районного управління поліції

ство у стосунках.

ГУ Нацполіції запрацював консультативний центр з
впровадження програм для осіб, які вчиняють ген-

машнього насильства» з 2020 року, будує перспективну синергію між спеціалістами центру та поліцейською мобільною групою реагування на факти
вчинення домашнього насильства. Вона посилить
муніципальні механізми захисту осіб, які зазнали
ГЗН, та сприятиме запобіганню випадкам насильства, зокрема зменшення кількості повторних випадків ГЗН.
Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка Україроботи подібних центрів для підтримки формування

Окрім нещодавно відкритого центру, у місті працює

дерно зумовлене та/або домашнє насильство.

мобільна група психосоціальної підтримки по-

Створений за підтримки UNFPA Україна та уряду

центру, який посилить ефективність підтримки для

Великої Британії, центр першим випробовує модель

всіх, хто постраждав від домашнього або гендер-

системної роботи з кривдниками. Костянтинівка,

ного зумовленого насильства.

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

страждалих від ГЗН, а у планах відкриття денного

