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МАША ЄФРОСИНІНА ОЗНАЙОМИЛАСЯ З РОБОТОЮ СИСТЕМ
РЕАГУВАННЯ НА ГЗН У ХЕРСОНІ ТА МИКОЛАЄВІ
У вересні 2021 року Почесна Амбасадорка UNFPA

послуг і представниками громадських організацій,

в Україні Маша Єфросиніна відвідала в Херсоні та

щоб обговорити підхід міста до системного реа-

Миколаєві сервіси для постраждалих від гендерно

гування на ГЗН. У Херсоні працює мобільна група

зумовленого насильства. Обидва міста приєднали-

поліції з реагування на факти вчинення домашнього

ся до проєкту «Міста і громади, вільні від домашньо-

насильства, яка виїжджає на виклики та перена-

го насильства» у 2020 році і продовжують розвивати

правляє постраждалих до спеціалізованих служб.

муніципальні системи протидії та запобігання ГЗН.

Притулок забезпечує одночасне перебування 12
осіб, надаючи їм кваліфіковану психологічну під-

У Херсоні Маша Єфросиніна завітала до притулку

тримку, соціальну та юридичну допомогу. Маша

та денного центру для постраждалих від ГЗН, ство-

Єфросиніна також відвідала соціальне підприєм-

рених завдяки технічній експертизі UNFPA за під-

ство, що підтримується UNFPA, – фото- та відео сту-

тримки урядів Великої Британії та Канади. Почесна

дію «ENJi – Light and Shadow». Працевлаштовую-

Амбасадорка зустрілась з представниками місце-

чи постраждалих, студія підтримує їх на шляху до

вої влади, поліцією, надавачами спеціалізованих

економічної незалежності та життя без насильства.
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Соціальне підприємство також проводить професійні курси для постраждалих та підтримує заходи
з протидії ГЗН в місті.
У Миколаєві Почесна Амбасадорка відвідала денний центр для постраждалих від ГЗН. Під час зустріч
з поліцією, надавачами спеціалізованих послуг і
представниками громадських організацій Маша
Єфросиніна обговорила підхід міста до боротьби з
насильством. Денний центр почав роботу у червні
2021 року і надав соціальну допомогу, психологічну

та правову підтримку 304 постраждалим від ГЗН.
У місті діє мобільна група поліції з реагування на
факти вчинення домашнього насильства, яка виїжджає на випадки насильства у сім’ях. Незабаром
Миколаїв планує відкрити притулок для осіб, які постраждали від ГЗН, розширюючи місцеву мережу
спеціалізованих послуг. Слідкуйте за новинами про
відкриття притулку в Миколаєві та візитами Марії
до інших міст, де активно розбудовуються системи
протидії та запобігання ГЗН.

РОЗШИРЕННЯ ОДЕСЬКОГО ПРИТУЛКУ
«Особливість нових кімнат в
Одесі полягає в тому, що люди,
які офіційно отримали статус біженця
в Україні, можуть звернутися за
допомогою саме до них. Їм буде надана
спеціалізована допомога з огляду на їх
особливі життєві обставини»
– Ольга Стефанішина, Віце-прем’єр-міністерка
з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України.

16 вересня 2021 року одеський притулок відкрив дві
нові кімнати для постраждалих від ГЗН. Відремонтовані за підтримки UHCHR та умебльовані UNFPA
за фінансової підтримки уряду Великої Британії,
кімнати забезпечують восьми жінкам комфортне та
безпечне місце перебування, де вони мають змогу
отримати комплексну соціально-психологічну підтримку. Віднині притулок може одночасно розміщувати 20 постраждалих від ГЗН, з можливістю перебування до 3 місяців.
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Створений за технічної експертизи UNFPA та підтримки уряду Великої Британії у травні 2019 року,
притулок в Одесі посилив інклюзивність свої послуг.
Тут можуть перебувати біженці, що постраждали
від ГЗН.
З 2020 року Одеса бере участь у проєкті «Міста і громади, вільні від домашнього насильства».
Завдяки технічній підтримці UNFPA, місто налагодило міжсекторальну координацію, зміцнило

потенціал надавачів спеціалізованих послуг та
виділило кошти на функціонування спеціалізованих
служб для постраждалих від ГЗН.
Одеса однією з перших долучилась до розбудови муніципальних систем протидії та запобігання
ГЗН і наразі приймає навчальні візити мерів з 30
міст і громад. Місто є зразком для наслідування
у впровадженні системних рішень з протидії ГЗН
в Україні.

ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦІЇ НА ГЗН
«Є кілька проблем, які необхідно
подолати для ефективного
реагування поліції на ГЗН. Зокрема, ми
маємо справу з домашнім насильством
у сільській місцевості та випадками,
коли від насильства постраждали
діти. Результати цієї роботи становлять
основу для вдосконалення поліцейських
алгоритмів реагування на насильство»

Учасниками(-цями) семінару були фахівці департаментів патрульної поліції, слідчого управління, правового департаменту Національної поліції, фахівці
департаменту моніторингу дотримання прав людини МВС та Академії патрульної поліції. Учасники та
учасниці проаналізували різні сценарії реагування
та надали пропозиції до поліцейських планів реагування на випадки ГЗН/ДН, розслідування таких
випадків та направлення постраждалих до спеціалізованих служб.

– Катерина Павліченко, заступниця Міністра
внутрішніх справ України.

У результаті учасники(-ці) розробили структуру
поліцейських алгоритмів реагування на випадки
ГЗН/ДН на різних стадіях. Вони також проаналізували шляхи вирішення типових проблем, з якими
стикаються поліцейські, реагуючи на випадки гендерно зумовленого та домашнього насильства. Цей
захід став важливим кроком на шляху вдосконалення заходів реагування на ГЗН та підтримки, орієнтованої на потреби постраждалих.

27-28 вересня 2021 року UNFPA у співпраці з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією провів дводенний семінар для поліцейських
«Вдосконалення алгоритмів реагування поліції на
випадки домашнього насильства».
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НАВЧАЛЬНИЙ «ЕКВАТОР» МАЙБУТНІХ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЕКСПЕРТІВ
«Я беру з собою багаж набутих
знать. Їду додому почуваючись
натхненно. З нетерпінням чекаю
продовження...»
– учасник тренінгу.
21-24 вересня 2021 року група цьогорічних муніципальних експертів(-ок)-консультантів(-ок) розпочала другий модуль комплексного навчального
курсу UNFPA з питань розвитку муніципальних систем протидії та запобігання ГЗН. У Херсоні учасники
заглибились у дослідження ефективної міжсекторальної координації заходів з протидії ГЗН.
Як і на першому модулі, навчання поєднувало лекції,
індивідуальні завдання, групову роботу та навчання
на місцях від практиків. Муніципальні експерти(-ки)
відвідали притулок для постраждалих від ГЗН, денний центр та соціальне підприємство “ENJi – Light
and Shadow”. Учасники(-ці) зустрілися з особами,
відповідальними за реалізацію політики з протидії
ГЗН, щоб обговорити досвід Херсона у розробці
механізмів міжсекторальної координації. Навчання
не лише збагатило учасників цінною інформацією, але й надихнуло до впровадження змін у своїх
громадах.

Навчальна подорож майбутніх експертів має ще дві
зупинки – у Дніпрі та Києві – перш ніж дійти завершення у листопаді 2021 року.
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СТВОРЮЮЧИ КРАСУ ДЛЯ ВСІХ
«Я випускниця далекого першого
сезону проєкту «Краса для
всіх». А сьогодні я викладаю первинну
колористику. Коли дівчата робили перші
кроки у перукарському мистецтві, мене
це надзвичайно надихало. Приємно
бачити, як жінки з низькою самооцінкою
та очікуваннями розквітають і досягають
успіху. Я завжди кажу їм, що багаторічна
практика творить дива. І ось ми
завершили 5-й сезон «Краси для всіх»
– Інна Гузь, успішна випускниця 1-го та тренерка
5-го сезону.
30 серпня 64 жінки сяяли яскравіше ніж сонце в
літній день. Пишаючись тим, що завершили комплексне навчання, випускниці були раді отримати
заслужені сертифікати та розпочати свою кар’єру в
салонному бізнесі. Протягом семи місяців, що передували випуску, вони опановували перукарське
мистецтво під керівництвом досвідчених експерток
школи «Краса для всіх».
Озираючись на початок навчання у лютому, учасниці визнали, що часом не вірили у можливість
пройти курс через пандемію та карантин. П’ятий
сезон проєкту, що реалізується UNFPA та L’Oreal з

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

2018 року, виявився надзвичайно гнучким і сміливим. Працюючи одночасно у Києві та Львові, школа
забезпечила понад 500 годин очного та онлайннавчання невеликими групами до 20 осіб у кожній.
Проєкт пропонував учасницям групові та індивідуальні психологічні консультації та супровід, щоб
допомогти їм подолати нестабільність і невизначеність на шляху до економічної незалежності.
Київська група знайшла натхнення в одній з тренерок. Вона краще за всіх розуміла занепокоєння
та побоювання учасниць, оскільки сама була на
їх місці. Випускниця першого сезону школи «Краса для всіх» Інна Гузь запропонувала свій перукарський досвід та щиру підтримку групі жінок, які
прагнули розпочати нове життя. Завдяки прикладу
та турботі Інни, учасниці тренінгу продемонстрували відданість навчанню та досягнули успіху.
Випускниці 2021 року поповнили когорту жінок,
які успішно завершили навчання у школі: тепер їх
164. Цей день ознаменував початок нової сторінки
у житті жінок, з якої вони відчувають спроможність
будувати свою кар’єру. І вони безумовно стануть
натхненням для тисяч українських жінок і дівчат.

