
ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
ПРОЄКТУ «ТРАМПЛІН 
ДО РІВНОСТІ» 
«Трамплін до рівності» — спільний шведсько-український проєкт, спрямований на боротьбу із 
гендерними стереотипами в освіті, на роботі, вдома, у житті громади та створення сприятливого 
середовища, а також зростання суспільного попиту на просування рівних прав та можливостей 
для жінок та чоловіків в Україні. Більше деталей про проєкт за посиланням.

ЗАЛУЧЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ДО 
РІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ ДОМАШНІХ 

ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
 

ШВЕЦІЯ ПІДТРИМАЛА ВІДКРИТТЯ TATOHUB.ПОЛТАВА
16 червня 2021, за підтримки UNFPA Україна, Швеції та Першої леді України Олени Зеленської 
в Полтаві було відкрито клуб для відповідальних татів Tatohub.Полтава. Метою створення цього 
клубу є популяризація ідеї залученого та усвідомленого татівства. Тут чоловікам допоможуть 
опанувати всі нюанси батьківства, вони зможуть отримати консультації психолога, підготуватися 
до появи малюка та просто якісно провести час із своїми дітьми й таким чином стати ближчими 
до них. Відкриття клубу було приурочене до Дня батька, яке цього року відзначалось 20 червня. 
З цієї нагоди відбувся міський фестиваль «TATO FEST Poltava», за підтримки Полтавської міської 
ради та UNFPA Україна, який зібрав більше 5000 учасників/-ць. > Детальніше

КВІТЕНЬ—ЧЕРВЕНЬ 2021

https://www.youtube.com/watch?v=wdm1eKAVnB4
https://www.youtube.com/watch?v=wdm1eKAVnB4
https://www.youtube.com/watch?v=wdm1eKAVnB4
https://ukraine.unfpa.org/uk/UNFPA_opened_Tatohub.Poltava


UNFPA УКРАЇНА ПРЕЗЕНТУВАВ ПЕРШИЙ В 
УКРАЇНІ СИМУЛЯТОР СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

  Пандемія і карантинні обмеження внесли зміни у майже всі 
сфери життя: дистанційна робота, онлайн навчання — 

це справжній виклик! Як поєднати роботу, догляд 
за дітьми, знаходити час на себе та спілкування 

з партнером/-кою? У червні 2021 UNFPA 
Україна презентував перший в Україні симуля-

тор сімейних відносин, завдяки якому ви 
зрозумієте, чи вдається вам гармонійно 
вибудовувати стосунки із членами сім’ї, 

а також отримаєте поради психолога 
щодо того, як уникати або ж  коректно 

вирішувати конфліктні ситуації. 
                                                                                                                > Детальніше  

 
ДЕНЬ БАТЬКА: 20 ФАКТІВ,  
ЯКІ ЗМІНЯТЬ ВАШЕ УЯВЛЕННЯ 
ПРО ТАТІВСТВО В УКРАЇНІ
 
Червень 2021, до Дня батька UNFPA Україна спільно 
з телеканалом ICTV запустили кампанію «Бути татом 
— бути поруч»: протягом десяти днів напередодні  
свята в ефірі телеканалу, а також на сторінках в  
соціальних мережах з’являлись ключові факти 
щодо татівства в Україні. Більше ніж 7,5 млн 
українців та українок дізнались про те, 
що кожен п’ятий чоловік хотів би взяти відпу- 
стку по догляду за дитиною; 45% українських 
тат хотіли б приділяти більше часу своїм ді-
тям, а також про те, що в Україні прийняли 
новий закон про оплачувану 14-денну 
відпустку для татусів після народження 
дитини. 

> Детальніше

https://zags.org.ua/symuliator-vidnosyn/
https://bit.ly/2TstsnY 


UNFPA УКРАЇНА ПІДПИСАВ МЕМОРАНДУМ 
ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ З ПОЛТАВОЮ

16 червня 2021, UNFPA Україна та Полтавська міська рада підписали Меморандум про 
взаєморозуміння з метою посилення співпраці та сприяння спроможності міста у впровадженні 
політики гендерної рівності, а також запобігання та протидії гендернозумовленому насильству. 
Зокрема, передбачається поглиблення співпраці у реалізації проєктів «Трамплін до рівності» та 
«Міста, вільні від домашнього насильства». > Детальніше

АКТИВНІ ТАТУСІ ПОЛТАВИ ТА 
ЗАПОРІЖЖЯ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО 

ФЛЕШМОБУ ДО ДНЯ СІМ’Ї

15 травня 2021, 10 українських міст: Київ, 
Вінниця, Одеса, Полтава, Запоріжжя, Кра-
маторськ, Мирноград, Рубіжне, Бердянськ 
і Троїцька ОТГ, приєдналися до музичного 

флешмобу до Міжнародного Дня сім’ї. Ро-
дини зібралися разом на відкритому повітрі, 
щоб спільно провести дозвілля та попрак-
тикуватися у грі на різноманітних музичних 

інструментах — від барабанів і бубнів до 
гітар та іграшкових інструментів. Родини 
зіграли пісню гурту Antytila / Антитіла 
«TDME». > Детальніше

https://ukraine.unfpa.org/uk/UNFPA_Poltava%20City%20Council_Memorandum
https://youtu.be/hhu3yvVRwfY


ПІДТРИМКА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД 
ГЕНДЕРНОЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА

350 ЖІНОК, ЯКІ 
ПОСТРАЖДАЛИ 

ВІД ДОМАШНЬО-
ГО НАСИЛЬСТВА, 
ОТРИМАЮТЬ НО-

ВУ ПРОФЕСІЮ В ІТ 
11 травня 2021, UNFPA Україна 
офіційно презентував ІТ-курси для 
жінок, які знаходяться в складних 
життєвих обставинах та постраж-
дали від домашнього насильства, 
що дозволить їм здобути нову конкурентну спеціальність та отримати можливість працевлаш-
тування задля економічної незалежності. Протягом 6 місяців перші 200 учасниць отрима-
ють нову спеціальність в ІТ. Зокрема, вчитимуться програмуванню на мовах Java, JavaScript, 
РНР; тестуванню; веб-дизайну UI/UX; проєктному менеджменту. Вони отримають не лише 
нові знання в сфері ІТ, а й консультації кар’єрних радників, які надаватимуть індивідуальну під-
тримку в процесі пошуку роботи, та підтримку психологів. Проєкт реалізується у партнерстві 
з IT-школами Beetroot Academy (Київ) та Logos IT Academy (Львів). > Детальніше 

147 УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 
12 ТРЕНІНГАХ ЩОДО РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ 

ГЕНДЕРНОЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 
Квітень—червень 2021, експерти та експертки UNFPA Україна провели серію тренінгів у Луцьку, 
Тернополі, Запоріжжі, Чернівцях, Ужгороді та Львові для 147 представників і представниць муні-
ципальних служб, які задіяні в системі реагування на насильство. Під час тренінгів учасники/-ці 
обговорили питання місця та значення кризових кімнат у системі реагування на такі випадки, осо-
бливостей їх створення та функціонування, ефективних механізмів перенаправлення тощо. Най-
ближчим часом планується проведення ще 2 тренінгів у Житомирі та Хмельницькому. > Детальніше

https://ukraine.unfpa.org/uk/GBV_new_profession_IT 
https://bit.ly/3y5lCzv


БОРОТЬБА З ГЕНДЕРНИМИ  
СТЕРЕОТИПАМИ В ОСВІТІ

ТРЕНУЄМО ХЛОПЧИКІВ БУТИ ЧОЛОВІКАМИ:  
ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ 50 ВЧИТЕЛІВ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З УСІЄЇ УКРАЇНИ

15—16 червня 2021, UNFPA Україна спільно з Полтавською міською радою провели дводенний 
практичний семінар для 50 освітян з усієї України. Під час тренінгу учасники/-ці дізнались як 
протидіяти, виявляти та реагувати на випадки насильства над дітьми, в тому числі на гендерно-
зумовлене насильство; ознайомились із типовими вправами для впровадженням методології 
«Coaching Boys into Men (СBIM)»/ «Тренуємо хлопчиків бути чоловіками» на уроках фізичної 
культури; розробили та презентували власні програми. Подію відвідали Тобіас Тиберг, Надзви-
чайний і Повноважний Посол Швеції в Україні, Дмитро Каплун, заступник керівника Служби Офісу 
Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Хайме 
Надаль, голова Представництва Фонду народонаселення ООН в Україні. > Детальніше

EДМАHДРИ-
ШВЕЦІЯ: 

25-ДЕННЕ ОНЛАЙН- 
СТАЖУВАННЯ ДЛЯ 
1237 ОСВІТЯН/-ОК
Протягом квітня—червня 2021, 
UNFPA Україна спільно з ГО 
«EdCamp Україна» провели 
курс підвищення кваліфікації 
онлайн для 1237 освітян/-ок, 
ще 4582 долучились до  
трансляції події на YouTube.  
 

Упродовж 25 днів учасники та 
учасниці мали змогу поспіл-

куватись із 11 експерта-
ми/-ками з Швеції, які 

поділились особливостями 
освіти у Швеції, розповiли про 

принципи освіти LLL (lifelong 
learning, освіта впродовж 

життя), особливостях 
використання проєктного 

та недискримінаційного 
підходів в освітній роботі. 

За результатами марафону 
126 уучасників/-ць підготу-

вали свої проєкти, які будуть 
розглянуті та прокоментовані 

експертним жюрі. 

https://ukraine.unfpa.org/uk/CBIM_training_Poltava


       БІЛЬШЕ 8000 УЧАСНИЦЬ ВІДСВЯТКУВАЛИ
                     МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДІВЧАТ В ІКТ 

22 квітня 2021, UNFPA Україна спільно з Центром «Розвиток 
корпоративної соціальної відповідальності» провели 10-го-
динний онлайн марафон з нагоди святкування Міжнародно-
го Дня дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ). 

8000 учасниць долучились до заходу, щоб поспілкуватись із 
ІКТ-експертами/-ками провідних українських та міжнародних 

компаній та обговорити найбільш актуальні проблеми, з якими 
стикаються дівчата, обираючи кар’єру в ІТ. 

«90% позицій у розробці, топ-менеджменті й системному адміністру-
ванні обіймають чоловіки. Ми маємо створити умови і можливості для 

того, щоб вирівняти цей дисбаланс, подолати прояви гендерної нерівності та стереотипи про ді-
вчат у технологіях», — зазначила Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з пи-
тань євроінтеграції. > Детальніше

STEM У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ: 
19 ФІЛІАЛІВ «ДІВЧАТА STEM» ДОЛУЧИЛИСЯ  

ДО ЧЕЛЕНДЖІВ, ЩОБ ПОПУЛЯРИЗУВАТИ 
ТЕХНІЧНІ ПРЕДМЕТИ СЕРЕД ШКОЛЯРОК

Протягом травня—червня 2021, UNFPA Україна спільно з Центром «Розвиток корпоративної соці-
альної відповідальності» провели 4 челенджі для філіалів спільноти «Дівчата STEM». Мета челенджів –  
заохотити школярок до вивчення навчальних предметів STEM-напряму та до опанування STEM-про-
фесій. В цілому у заходах взяли участь 19 філіалів та 526 учасниць. Нагадаємо, на сьогодні в 
Україні функціонує 53 філіали. «Я отримала неймовірну купу позитивних емоцій під час виконання 
челенджу «Назад в майбутнє», було багато різних завдань, під час яких я дізналась багато нового 
про жінок в науці та відкрила для себе світ технологій», зазначила одна із учасниць. 

ТРЕНІНГ З SOFT SKILLS ДЛЯ КООР-
ДИНАТОРІВ/-ОК STEM ФІЛІАЛІВ 
Протягом червня 2021 року, UNFPA Україна спільно з Центром «Роз-
виток корпоративної соціальної відповідальності» провели 5 онлайн май-
стер-класів для 20 представників/-ць STEM філіалів з метою підвищення 
їх координаційної спроможності та покращення управлінських навичок 
як координаторів/-ок Філіалів «Дівчата STEM». Зокрема, учасники/-ці 
працювали над розвитком креативного мислення; ознайомились із 
принципами тайм-менеджменту та планування діяльності філіалів, ве-
денням соцмереж та інструментами комунікації, практикували навчики 
публічних виступів та презентації, а також отримали поради щодо 
попередження емоційного та професійного вигорання. Наприкінці 
тренінгу учасники та учасниці розробили та захистили підсумкові роботи. 

> Слідкувати за новинами та дізнатися більше про те, як до- 
     лучитися до мережі філіалів, можна на сторінці «Дівчата STEM»

https://ukraine.unfpa.org/uk/Girl-in-ICT-day-2021
https://www.facebook.com/divchataSTEM
https://www.facebook.com/divchataSTEM


ГЕНДЕРНОЧУТЛИВІ  
КОРПОРАТИВНІ ПОЛІТИКИ 
UNFPA УКРАЇНА СПІЛЬНО ІЗ PROMUNDO ПРОВЕЛИ 
ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ ЩОДО 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИК, ДРУЖНІХ ДО РОДИН
20 травня та 8 червня 2021, UNFPA Україна спільно з міжнародною організацією Promundo та 
у співпраці з проєктом «ЄС за гендерну рівність»  та Європейською Бізнес Асоціацією провели 
два онлайн вебінари з гендерночутливих корпоративних політик. Під час заходів бізнес спільнота 
дізнались, що таке політики, дружні до родин, та як вони сприяють досягненню Цілей сталого роз-
витку ООН та гендерної рівності, а також який позитивний вплив мають на бізнес в цілому. Значна 
увага була приділена питанням подолання гендерних бар’єрів в середині організації та практич-
ним рекомендаціям щодо впровадження гендерночутливої корпоративної політики на різних рів-
нях управління (топ-менеджмент, HR департамент, менеджери середньої ланки). > Детальніше
  

 

ЯК КОМПАНІЯМ РЕАГУВАТИ НА ВИПАДКИ  
ДOМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЗАОХОЧУВАТИ  
ТАТІВ БРАТИ ДЕКРЕТНІ ВІДПУСТКИ: ЦІ ТА ІНШІ  

ПИТАННЯ ОБГОВОРИЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ТА 
ПРЕДСТАВНИЦІ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВЕБІНАРІВ 

Протягом червня 2021 року, UNFPA Україна спільно з Центром «Розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності» провели два вебінари для представників бізнесу з тематики, що 
пов’язана із гендернозумовленим насильством та підтримки політик компаній, що сприятимуть 
відповідальному татівству. Під час вебінарів учасники та учасниці (1) дізнались що таке ген-
дернозумовлене насильство та як реагувати, якщо в компанії виявлено кейси домашнього 
насильства; (2) ознайомились із новими законодавчими змінами щодо можливостей татів бра-
ти декретні відпустки, дізнались про практики компаній Монделіс Україна, P&G, L’Oréal Ukraine 
щодо надання декретних відпусток чоловікам, а також почули історії татів, які брали відпустку по 
догляду за дитиною. В цілому вебінари переглянули майже 800 осіб. > Детальніше

https://youtu.be/vBYtnU-98FY
https://youtu.be/vBYtnU-98FY
https://youtu.be/vBYtnU-98FY
https://youtu.be/vBYtnU-98FY
https://youtu.be/vBYtnU-98FY
https://fb.watch/v/etg28qSJM/
https://fb.watch/v/etg28qSJM/
https://fb.watch/v/etg28qSJM/

