
МАША ЄФРОСИНІНА ВІДВІДАЛА СЕРВІСИ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД 
НАСИЛЬСТВА У ДНІПРІ

У серпні 2021 року Почесна Амбасадорка UNFPA в 

Україні Марія Єфросиніна відвідала в Дніпрі сервіси 

для постраждалих від гендерно зумовленого на-

сильства. Вона завітала до притулку для жінок, при-

тулку для жінок з дітьми, центру соціальних служб та 

кризової кімнати. Почесна Амбасадорка зустрілася 

з представниками місцевої влади, поліцією, нада-

вачами спеціалізованих послуг і представниками 

громадських організацій, щоб обговорити підхід 

міста до системного реагування на ГЗН.

З часу приєднання до проєкту «Міста і громади, 

вільні від домашнього насильства» у 2020 році, міс-

то досягло значного прогресу у розбудові муніци-

пальної системи протидії та запобігання ГЗН. З тех-
нічною експертизою UNFPA та за підтримки уряду 
Великої Британії у Дніпрі було створено притулок з 
можливістю одночасного перебування десяти по-
страждалих від ГЗН. Персонал притулку пройшов 
навчання з надання індивідуальної допомоги людям 
похилого віку. Притулок для дорослих жінок роз-
почав роботу у квітні 2021 року, доповнюючи мож-
ливості притулку для жінок з дітьми, що функціонує 
з 2019 року. Цей притулок, відомий як комунальний 
заклад «Материнське щастя», може розміщувати до 
40 клієнтів. Постраждалі від насильства можуть пе-
ребувати там до 9 місяців, отримуючи психологічну 
підтримку та соціальну допомогу.

новини програми
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У місті також діють кризові кімнати, створені місцевою 
громадською організацією «Пані Патронеса» як 
пілотний проєкт. У кризових кімнатах жінки з дітьми 
можуть перебувати до 10 днів.

У Дніпрі постраждалі від ГЗН та особи, що перебу-
вають у групі ризику, мають доступ до ряду спеціалі-
зованих послуг, здатних задовольнити їхні потреби.

Маша Єфросиніна також зустрілася з Вікторією 
Федотовою, однією з чемпіонок у сфері проти-
дії гендерно зумовленому насильству, чий внесок у 
допомогу постраждалим від ГЗН було визнано на 
Міжнародному форумі «Україна на шляху до подо-

лання домашнього та гендерно зумовленого на-

сильства», організованому UNFPA Україна у лютому 

2020 року. Вікторія перелаштувала свою квартиру 

на притулок для постраждалих від ГЗН та заснувала 

соціальне кафе, яке спрямовує свій дохід на допо-

могу жінкам, що хочуть розірвати коло насильства. 

Почесна Амбасадорка UNFPA в Україні була приєм-

но вражена потужною мобілізацією громадянського 

суспільства у поєднанні зі сприянням муніципальної 

влади. Маша Єфросиніна зазначила, що з нетерпін-

ням чекатиме повернення до Дніпра, щоб побачити, 

як муніципальна система розвиватиметься надалі. 

ПОЧАТОК ДОМАШНІХ НАВЧАЛЬНИХ ВІЗИТІВ В УКРАЇНІ

“Для громад, які зараз тільки 
готуються до відкриття денних 

центрів та притулків для постраждалих 
від домашнього насильства, важливо 
було побачити, як ці заклади працюють 
у реальному житті, поспілкуватися 
з професіоналами у сфері протидії 
домашньому та гендерно зумовленому 
насильству”

– Алевтина Жук, керуюча справами виконавчого 
комітету у Покровську.

У 2021 році 30 представників міст-учасників проєк-
ту «Міста і громади, вільні від домашнього насиль-
ства» візьмуть участь у чотирьох навчальних візи-
тах. Вони відвідають українські міста з ефективними 
муніципальними системами протидії та запобігання 
ГЗН, що створюються за підтримки UNFPA в Україні. 
Міста, що прийматимуть навчальні візити, поділять-
ся знаннями та найкращими практиками зі своїми 
колегами.

У серпні 2021 року відбувся перший навчальний візит. 
Місто Одеса приймало мерів і заступників міських 
голів з Білої Церкви, Кременчука, Кропивницько-
го, Покровська, Полтави, Рокитного та Ужгорода.  
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https://www.youtube.com/watch?v=pdKkUSRxkfQ&list=PLV4zy1apmIUZzamrr1l6ThDzNos9M4WNn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=pdKkUSRxkfQ&list=PLV4zy1apmIUZzamrr1l6ThDzNos9M4WNn&index=6


Учасники та учасниці відвідали спеціалізовані 
служби для постраждалих від ГЗН: притулок, ден-
ний центр і зустрілися з мобільними бригадами соці-
ально-психологічної підтримки. Також вони мали 
зустріч з представниками міської влади та нада-
вачами послуг, щоб дізнатися про досвід Одеси з 
розвитку муніципальної системи протидії та запо-
бігання ГЗН.

Під час навчального візиту учасники та учасників 
отримали цінну інформацію про створення та роботу  

спеціалізованих служб для постраждалих від ГЗН, 
передовий досвід впровадження системних рішень 
щодо протидії ГЗН та заходи з підвищення обізна-
ності громади. Збагачені знаннями та натхненні 
гарними прикладами, учасники та учасниці відзна-
чили, що вони краще зрозуміли, як впроваджувати 
зміни у своїх містах і громадах.

До кінця 2021 року відбудуться ще три домашні на-
вчальні візити до Харкова, Вінниці та Києва. Слідкуй-
те за новинами про обмін практикою міст і громад.

НОВА КОГОРТА МУНІЦИПАЛЬНИХ ЕКСПЕРТІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ

45 майбутніх експертів(-ок)-консультантів(-ок)  
з питань розбудови муніципальних систем запобі-
гання і протидії домашньому насильству з 15 міст і 

громад України закінчили перший модуль комплек-
сного навчального курсу UNFPA в Україні. Чотири-
модульний інтенсивний курс спрямований надати 
ключовим представникам міст, що залучені до ро-
боти з реагування на ГЗН, ґрунтовні знання та на-
вички для створення ефективних систем протидії та 
запобігання ГЗН.

Міста, що долучились до проєкту UNFPA «Міста 
та громади, вільні від домашнього насильства» у 
2021 році, делегували представників місцевих рад, 
надавачів спеціалізованих послуг постраждалим 
від ГЗН та представників місцевих НУО для участі у 
навчальному курсі.

Під час першого модулю у серпні 2021 року учасники 
детально розглянули політико-правову базу у сфері 
домашнього та гендерно зумовленого насильства 
та підходи до протидії ГЗН. Вони також відвідали 
притулок, денний центр та інші спеціалізовані служби 

в Одесі. Група зустрілася з представниками міської 
влади та особами, відповідальними за реалізацію 
політики з протидії ГЗН, щоб вивчити досвід 

Одеси з розвитку системи протидії та запобігання 
домашньому та гендерно зумовленому насильству. 

Наступні три модулі комплексної навчальної про-
грами відбудуться восени у Херсоні, Дніпрі та Києві. 
Майбутні спеціалісти поринуть у ретельне вивчення 
ефективної міжсекторальної координації заходів з 
протидії ГЗН, роботу спеціалізованих сервісів для 
постраждалих і особливостей формування нульо-
вої толерантності до насильства на рівні громади.

Випускники тогорічного навчального курсу в рам-
ках проєкту «Міста та громади, вільні від домаш-
нього насильства» створили експертну спільно-
ту, яка служить платформою для обміну досвідом і 
кращими практиками між містами. Цьогорічні учас-
ники курсу стануть другою групою експертів(-ок)-
консультантів(-ок) і незабаром приєднаються до 
експертної спільноти.
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ДОПОМОГА ГРОМАДАМ У СТВОРЕННІ ПОСЛУГ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ГЗН

У серпні 2021 року, підтримуючи ініціативу Мініс-

терства соціальної політики України щодо розвит-

ку спроможності громад-отримувачів державної 

субвенції, UNFPA Україна провів вебінар з питань 

розвитку спеціалізованих послуг для постражда-

лих від ГЗН. Відповідальні особи та представники 

влади 125 громад взяли участь у заході, щоб обго-

ворити особливості створення спеціалізованих по-

слуг, які фінансуються коштом державної субвенції. 

Учасники вебінару обговорили процедурні аспекти  

отримання субвенції та її використання для ство-
рення спеціалізованих послуг і закупівлі тран-
спортних засобів для мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги постраждалим від ГЗН. 

До кінця 2021 року місцеві органи влади у 125 містах 
і громадах мають намір створити 28 притулків, 39 
денних центрів, 58 служб первинної соціально-
психологічного консультування та придбати 40 
автомобілів для мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги.

ЗАПУСК КАР’ЄРНОГО ХАБУ: ВІДКРИТІ ДВЕРІ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

“Кар’єрний хаб формує комфортне  
середовище, у якому жінки 

отримують професійну підтримку  для 
кар’єрного росту. Кар’єрні радниці 
допомагають клієнткам відновити віру 
у себе і втілити мрію про економічну 
незалежність у життя, вільне від 
насильства”
– Олеся Компанієць, керівниця програми UNFPA 
з протидії та запобігання гендерно зумовленому 
насильству.

У серпні 2021 року UNFPA Україна за підтримки 
уряду Великої Британії запустив новий онлайн-
ресурс – кар’єрний хаб «Розірви коло». Платформа 
спрямована сприяти розвитку професійного 
потенціалу і фінансової спроможності жінок, які 
зазнають насильства, або знаходяться у складних 
життєвих обставинах.

Кар’єрний хаб дозволяє жінкам отримати індиві-
дуальну підтримку кар’єрних радниць у пошуку 

роботи, зокрема, у складанні резюме та кар’єрного 
плану, визначенні професійних пріоритетів. Профе-
сійні консультантки також можуть підтримати жінку 
на початковому етапі кар’єри на шляху до стабіль-
ного працевлаштування. Клієнткам пропонують 
професійні курси, тренінги та вебінари для розвитку 
професійних і комунікативних навичок. Платформа 
містить поради щодо побудови кар’єри та неза-
баром публікуватиме список актуальних вакансій. 
Жінки можуть відкрити для себе можливості цього 
ресурсу за посиланням: careerhub.rozirvykolo.org. 

Потрапити на сайт можна також через кнопку на 
інформаційному ресурсі rozirvykolo.org, який містить 
важливу інформацію про домашнє насильство в 
Україні: наявні сервіси допомоги, плани безпеки та 
керівництво для постраждалих і свідків.

Запуск платформи відкриває можливості для жінок 
з усієї України підвищити самооцінку та здобути 
економічну незалежність, щоб розірвати коло 
насильства.
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Програма UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому 
насильству впроваджується за підтримки урядів Великої Британії, 
Канади та Естонії.

ЗАПУСК ВІДЕО-КАМПАНІЇ ПРО ЗДОРОВІ СТОСУНКИ

“Надзвичайно своєчасна 
кампанія, дякую за увагу до 

таких нагальних проблем, як аб’юз та 
психологічне насильство”
– @th_listik в Instagram.

“Дуже надихаюче і сміливо”
– @infannet в Instagram.

У серпні 2021 серія з восьми відеороликів «Без Ілюзій. 
Гайд здоровими стосунками» привернула увагу 
молоді, що цікавиться романтичними стосунками. 
Створений UNFPA за підтримки урядів Великої 
Британії та Швеції, гайд навчає молодь розпізнавати 
ознаки токсичної поведінки, мирно вирішувати 
конфлікти і будувати стосунки, засновані на довірі 
та повазі. 

Українські лідери і лідерки думок долучилися до 

кампанії, щоб допомогти молоді будувати щасливі та 
здорові стосунки. Співачки Jerry Heil та DOROFEEVA, 
актори Daniel Vegas та Анна Трінчер, модель Тетяна 
Брик, блогери Ян Гордієнко та Asya Say поділилися 
практичними порадами у свіжому та інтерактив-
ному форматі, використовуючи молодіжний сленг і 
стиль презентації, щоб молоді українці навчилися 
будувати гармонійні стосунки. Через місяць після 
розміщення на YouTube відеогайд набрав понад  
1 млн переглядів. 

Переглянути повний гайд про здорові стосунки 
можна за посиланням. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Phgzot7ppQ0&list=PLV4zy1apmIUagcdAl05ANdPo-KewIaPxq

