
Субвенція збільшує мережу підтримки для поСтраждалих від Гзн

30 червня 2021 року Кабінет Міністрів України 
схвалив рішення про виділення 274,2 млн гривень 
державної субвенції на розширення мережі 
спеціалізованих служб для постраждалих від 
домашнього і гендерно зумовленого насильства. 
З 200 заявок було відібрано 124 міст і громад для 
отримання фінансування з державного бюджету. 

Завдяки цим коштам до грудня 2021 року місцева 
влада створить 28 притулків, 39 денних центрів, 58 

служб первинного соціально-психологічного кон-
сультування та придбає 40 автомобілів для мобіль-
них бригад соціально-психологічної допомоги 
постраждалим особам. Також 12% державної суб-
венції буде використано для покращення роботи 16 
притулків, що вже функціонують. Ця подія знаменує 
безпрецедентну мобілізацію державних ресурсів 
для створення мережі служб підтримки постражда-
лих по всій країні.

міста і громади, вільні від домашнього насильства

новини програми
з протидії та запобігання гендерно 

зумовленому насильству

Липень 2021

л
и

п
ен

ь



Серед міст і громад, що отримують субвенцію, 13 
беруть участь у проєкті UNFPA «Міста і громади, 
вільні від домашнього насильства»: Дніпро, Калуш 
(Івано-Франківська область), Київ, Кропивницький, 
Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, 
Харків, Херсон, Хорошів (Житомирська область) і 
Хотин (Чернівецька область). Фінансування дозво-
лить громадам реконструювати приміщення для 
майбутніх служб, тоді як UNFPA допоможе з закупів-
лею необхідного обладнання і меблів, а також роз-
виватиме потенціал фахівців і фахівчинь, які працю-
ють у сфері протидії ГЗН.

Надання субвенції допомагає громадам значно 
швидше розширювати мережі послуг для всебіч-

ного захисту постраждалих від насильства. Техніч-
на допомога UNFPA забезпечує ефективність таких 
послуг як центрального елемента системи протидії 
та запобігання насильству у громадах. Їхній досвід 
та моделі формування мережі підтримки можуть 
служити орієнтирами для українських громад у 
побудові надійних систем надання послуг особам, 
які постраждали від ГЗН.

UNFPA висловив готовність ділитися досвідом, 
зокрема підтримав ініціативу Міністерства соціаль-
ної політики щодо проведення навчання зі створен-
ня та надання ефективних спеціалізованих послуг 

для 124 громад-отримувачів субвенції. 

зведення фундаменту для муніципальних СиСтем протидії Гзн

Співпрацюючи, ми отримали 
цінний ресурс – ефективну 

комунікацію! Ми вчилися один в одного і 
стали ще більш мотивованими докладати 
максимум зусиль для подолання такого 
негативного явища в нашому суспільстві, 
як домашнє насильство.

– учасниця тренінгу з міжвідомчої взаємодії.

Зміцнення потенціалу є одним із чотирьох стовпів, 
на яких будуються системи протидії та запобіган-
ня гендерному насильству у цільових громадах 

проєкту «Міста і громади, вільні від домашнього 
насильства». Саме розвиток спроможностей поєд-
нує і забезпечує якість і стійкість роботи за трьома 
іншими напрямками – проєктуванням архітектури 
системи, розвиток послуг і запобігання насиль-
ству. Спеціальні заходи щодо зміцнення потенці-
алу спрямовані на ключових осіб, які приймають 
рішення, координаторів заходів з протидії гендер-
но зумовленому насильству, керівників служб і 
надавачів послуг. Це допомагає створити спіль-
ноту професіоналів, які мають знання і навички для 
впровадження ефективних механізмів реагування 
та запобігання ГЗН у своїх громадах.
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Прагнучи стати містом чи громадою, вільними від 
домашнього насильства, учасники проєкту про-
ходять процес зміцнення потенціалу. Для відібра-
них у 2021 році учасників, серед яких 10 громад 
AMBER (за підтримки Канади) і 5 міст EMBRACE (за 
підтримки Великої Британії), цей процес є особливо 
інтенсивним, оскільки вони нещодавно розпоча-
ли роботу з розбудови систем. Протягом першого 
року реалізації проєкту цільові спільноти пройдуть:

•  тренінг з питань мультисекторальної координації 
протидії та запобігання гзн

Навчаючи представників служб підтримки ефектив-
но координувати дії та забезпечувати перенаправ-
лення постраждалих, тренінг покликаний посилити 
мультисекторальну координацію реагування на 
ГЗН, щоб постраждалі отримали необхідну комп-
лексну підтримку.

У липні такі тренінги відбулися в Авангарді, Запо-
ріжжі, Кропивницькому і Черкасах.

•  Комплексний навчальний курс з підготовки 
місцевих експертів(-ок) з питань розбудови 
муніципальної системи протидії та  
запобіганню гзн

Навчальний курс, що складається з 4 модулів, роз-
виває компетенції і навички представників міста/
громади, які активно залучені до процесу розбудо-
ви системи – уповноважені особи, фахівці спеціа-
лізованих служб надання допомоги постраждалим 
і представники провідних місцевих громадських 
організацій. Це дозволить сформувати експертизу 
на місцях для сталого розвитку муніципальної сис-

теми протидії та запобігання ГЗН. 

На початку серпня три представники(-ці) від кож-
ного міста і громади візьмуть участь у першому 
модулі, присвяченому стратегіям і принципам роз-
будови системи запобігання та протидії домашньо-
му насильству.

•  навчання для фахівців спеціалізованих служб 
щодо інклюзивного та якісного надання послуг 
особам, які постраждали від гзн

Тренінг спрямований на навчання фахівців спе-
ціалізованих служб міжнародним стандартам 
інклюзивного, гендерно чутливого, орієнтованого 
на потреби постраждалих надання послуг задля 
покращення якості та інклюзивності надання допо-
моги особам, які постраждали від ГЗН.

•  навчальні візити у міста з ефективними кейсами

Мери міст і голови громад здійснять серію озна-
йомчих поїздок до міст з ефективними механізма-
ми протидії та запобігання ГЗН, розбудованими за 
підтримки UNFPA. Вони зустрінуться зі своїми коле-
гами, щоб обговорити передовий досвід втілення 
системних рішень подолання гендерно зумовлено-

го насильства. Збагачені знаннями та мотивовані 
успіхами своїх колег, учасники навчального візиту 
привезуть додому натхнення та візію розвитку сис-
теми протидії та запобігання ГЗН у своїх громадах.

У відборі 2020 року 15 міст EMBRACE (за підтримки 
Великої Британії), які другий рік працюють над роз-
будовою систем у рамках проєкту, матимуть серію 
спеціальних навчальних занять для фахівців поліції, 
охорони здоров’я та правової допомоги.

Навчаючись в експертному, інтерактивному та 
сприятливому середовищі, усі міста і громади змо-
жуть впевнено та вміло керувати системними змі-
нами задля безпеки та добробуту своїх мешканців. 
Слідкуйте за новинами про їх прогрес на шляху до 
створення громад, вільних від насильства.
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нові Сили підтримки для поСтраждалих від Гзн

У липні UNFPA провів дванадцять тренінгів для офі-
церів нових мобільних груп реагування на факти 
вчинення домашнього насильства у Чернігівській, 
Львівській, Сумській, Волинській, Запорізькій та 
Житомирській областях. Тренінгові сесії були при-
свячені широкому колу тем: спілкування з особа-
ми, які постраждали від ГЗН, робота з кривдниками, 
проведення оцінки ризиків, документування випад-
ків і перенаправлення. 

120 поліцейських отримали знання та навички, 
необхідні для ефективного реагування на випадки 
ГЗН та надання підтримки, орієнтованої на потреби 
осіб, які постраждали від ГЗН. Ці тренінги провели 

та розробили інструктори поліції, які пройшли тре-
нінг для тренерів, організований UNFPA протягом 
попереднього циклу проєкту.

UNFPA також провів тренінг для тренерів для нової 
групи інструкторів поліції у навчальному цен-
трі Національної поліції України у Віті-Поштовій.  
30 поліцейських інструкторів посилили свій тре-
нерський потенціал для проведення підготовки 
поліцейських з протидії та запобігання ГЗН. У сво-
їй роботі тренери будуть спиратися на стандартну 
програму навчання, розроблену UNFPA спільно з 
Національною поліцією України.

допомоГа поряд: робота мобільних клінік на Сході україни

“Робота мобільних клінік 
критично необхідна в період 

COVID-19 і допомагає реагувати на 
гостру нестачу медичної допомоги у 
громадах під час пандемії”

– Ігор Єрьомін, сімейний лікар однієї з  
мобільних клінік.

У липні за підтримки UNFPA та уряду Великої Бри-
танії дві мобільні клініки розпочали роботу вздовж 
лінії розмежування та ізольованих населених пунк-
тах Донецької та Луганської областей. Насампе-
ред клініки спрямують допомогу територіям, що 
постраждали від конфлікту: Бахмутському, Ясину-
ватському районам та Авдіївці Донецької області, 
а також Попаснянському, Станично-Луганському, 
Новоайдарському районам Луганської області. 

Запуск мобільних клінік задовольняє гостру потребу 
в якісних медичних послугах, спричинену обмеже-
ним фізичним доступом і фінансовими можливостями 
мешканців цих територій, які ще більше ускладнені 
пандемією.
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Проводячи обстеження та надаючи життєво важли-
ву медичну допомогу місцевому населенню, фахів-
ці мобільних клінік матимуть змогу виявляти ознаки 
домашнього та гендерно зумовленого насильства. 

Команда кожної мобільної клініки складається з 
лікаря-терапевта, лікаря-гінеколога, медсестри та 
водія. Клініки забезпечено наборами для гінекологіч-
ного обстеження, портативними електрокардіогра-
фами, приладами для ультразвукового досліджен-
ня, обладнанням для вимірювання артеріального 

тиску та іншим необхідним медичним обладнанням. 
Мобільні клініки проводять безкоштовний огляд, УЗД 
дослідження, кольпоскопію, цитологічне досліджен-
ня з подальшим аналізом матеріалів, що раніше не 
було доступним для найбільш вразливих груп насе-
лення в ізольованих населених пунктах.

Для забезпечення безперервної та ефективної 
роботи під час пандемії COVID-19 кожна команда 
має необхідні засоби індивідуального захисту та 
дотримується належних заходів безпеки.

у покровСьку з’явилиСя нові поСлуГи для поСтраждалих від Гзн

“Відкриття денного центру є 
складовою захисту та підтримки 

осіб, що зазнали домашнього та гендер-
но зумовленого насильства. Цей захід 
демонструє, що спільні дії міжнародних 
організацій та місцевої влади здатні бу-
дувати систему рівного доступу до важ-
ливих соціальних послуг для населення”

– Iuliia Kostiunina, Deputy Head of Donetsk 
Regional State Administration.

Відкриття на початку липня денного центру з кри-
зовою кімнатою для постраждалих від ГЗН стало 
довгоочікуваною подією для Покровська – одно-
го з найбільших міст Донецької області. Інклюзивний 
денний центр надаватиме соціальну, психологічну 
та правову допомогу особам, які постраждали від 
ГЗН, та особам у групі ризику, а кризова кімната 
надасть підтримку і можливість безпечного перебу-
вання до 10 діб.

Відкриття центру є результатом співпраці між міс-
цевою владою, UNFPA та ПРООН. ПРООН підтри-
мувала ремонтні роботи у межах Програми ООН з 
відновлення та розбудови миру за фінансової під-
тримки Данії, Швеції та Швейцарії, тоді як UNFPA 
закупив обладнання, меблі та провів навчання 
персоналу центру за фінансової підтримки Великої 
Британії. 

Міська влада і муніципальні установи, відповідальні 
за протидію ГЗН у Покровську, продемонстрували 
високу активність та мотивацію в процесі створення 
спеціалізованої служби.

UNFPA надає експертну підтримку муніципальній 
владі Покровська для запуску механізму закупівлі 
послуг притулку для постраждалих від ГЗН у Мир-
нограді, який було створено за підтримки UNFPA 
у листопаді 2020 року. Після запуску механізму 
Покровськ матиме повний спектр спеціалізованих 
служб протидії та запобігання ГЗН.

UNFPA Programme on GBV Response and Prevention is implemented 
with the support of the governments of the United Kingdom, Canada 
and Estonia.
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