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«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.

ПІДТРИМКА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД
ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА
У ЗАПОРІЖЖІ ТА ПОЛТАВІ ЖІНКИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД БОЙОВИХ ДІЙ, ОТРИМАЛИ ВІД UNFPA ГІГІЄНІЧНІ НАБОРИ ТА ТОВАРИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ
У березні 2022 року, UNFPA здійснив доставку гуманітарних наборів необхідних предметів гігієни
мамам та дітям, які наразі проходять лікування у відділенні патології новонароджених та недоношених дітей Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні, та надав допомогу жінкам, які знайшли
прихисток в притулку та денному центрі із кризовими кімнатами для постраждалих від насильства
в Полтаві. Необхідні речі отримали багатодітні мами, діти з інвалідністю, а також постраждалі внаслідок бойових дій в Маріуполі та населених пунктах Запорізької області. В притулку Полтави знаходяться переважно жінки, які були евакуйовані з Харкова. Всього гуманітарну допомогу отримали
160 жінок та 50 дітей віком від 4 місяців до 10 років.
«Допомога від Фонду ООН у галузі народонаселення була дуже вчасною, адже в нас проходять лікування новонароджені малюки з багатодітних родин, а також діти та мами із Маріуполя та Запорізької
області. — розповідає Юлія Токарева, завідуюча відділенням патології новонароджених та недоношених. — Щодня збільшується кількість переселенців, які прибувають до Запоріжжя, тож ми суттєво
відчуваємо це на роботі нашого відділення».
Доставка здійснювалася у партнерстві з благодійним фондом «Посмішка ЮА» та Запорізькою міською радою в рамках проєкту TatoHub.Запоріжжя та громадською організацією «Центр сучасного
розвитку та інновацій» в рамках проєкту TatoHub.Полтава. Дізнатись більше

ЧЕРНІВЦІ
УКРАЇНКИ, ЯКІ
ПOСТРАЖДАЛИ ВІД
ВІЙНИ, ЗНАЙШЛИ ПРИТУЛОК У КРИЗОВИХ
КІМНАТАХ, ВІДКРИТИХ
ЗА ПІДТРИМКИ UNFPA
ТА УРЯДУ ШВЕЦІЇ

За останні півтора місяця мільйони українських жінок з дітьми вимушені були тікати зі своїх домівок
від війни. Тікати практично в нікуди, без речей, конкретних планів
на майбутнє й без грошей — просто їхати туди, де безпечно. Серед них і найбільш вразливі категорії — матері-одиначки, жінки з
немовлятами, жінки з інвалідністю
та жінки похилого віку.
У кризових кімнатах Луцька,
Тернополя та Чернівців, що діють за підтримки проєкту UNFPA
«Трамплін до рівності» та фінансуються урядом Швеції, жінки знайшли прихисток та мають
змогу достойно жити і доглядати за своїми дітьми. Кризові кімнати — це, по суті, помешкання
тимчасового перебування з усім
необхідним — кухнею, меблями,
посудом, їжею, що функціонують
в рамках місцевих центрів соціальної допомоги. Створені вони
були для жінок, які постраждали
від домашнього насильства і потребували безпечного притулку.
Історія кожної жінки — це понівечене життя сім’ї, біль, страждання, але й надія. Надія на краще
майбутнє для неї та її дітей.

39-річна Олена потрапила до кризової кімнати у Чернівцях зовсім несподівано
для себе. З Сєвєродонецька
вона, одинока мама з немовлям на руках, тікала під
«Градами». Олена – родом з
Рубіжного, Луганської області, але останніх півроку жила
в Сєвєродонецьку, у домі
матері та дитини. 12 березня
знайома допомогла Олені сісти на евакуаційний автобус до
Слов’янська. По дорозі він зламався
й жінкам, які їхали в ньому, довелось штовхати
його просто посеред дороги. Олена каже, що
це був переломний момент. Але всі вірили, що
зможуть вирватись. Зі Слов’янська мати з дитиною рушили евакуаційним потягом до Львова,
який їхав півтори доби. Олена зізнається, що
збирається повертатись додому лише в тому
випадку, коли матиме стовідсоткову впевненість, що війна закінчилась. А поки домом для
неї та її сина стали Чернівці.
Валентина переживає
жахи війни вже вдруге. У 2014 році дівчині
було лише 13 років,
коли вона змушена
була тікати з рідного
Луганська до Сєвєродонецька, вчитись вести
самостійне життя, живучи в
школі-інтернаті. Зараз
20-річній дівчині довелось тікати від війни в Україні з місячним немовлям на руках. Проте, врешті-решт, відсутність світла, води та газу примусили місцевих мешканців телефонувати владі
та волонтерам, і шукати шляхів до евакуації. 12
березня відкрився зелений коридор і Валентині
вдалося виїхати разом з дитиною до Слов’янська, а потім попереду була дорога у довгих 36
годин в потязі до Львова. «Коли нарешті нашому
поїзду дали коридор на виїзд до Львова, це була
перемога, — каже дівчина. — Ми переночували
одну ніч у Львові, і потім поїхали сюди, в Чернівці, де я поселилась в кризовій кімнаті. Для мене
з такою маленькою дитиною це велике щастя».

63-річна Галина з
двома дорослими дочками,
чоловіком і
внучками
виїхали з
Гостомеля через
кілька годин після
того, як
24 лютого
пролунали
перші ракетні удари в бік
Гостомельського
аеропорту. «З вікна
ми дуже добре бачили, як бомбили Гостомель,
Бучу, Ірпінь, — розповідає Галина. — І щоразу розуміли, наскільки правильно ми зробили, що виїхали вчасно. У моєї молодшої дочки,
Лілі — ДЦП. Й вона потребує мого постійного
догляду. Коли бойові дії набрали обертів, ми
просто не змогли би виїхати». Після того, як
над селищем почали літати винищувачі, Галина з сім’єю терміново виїхали до Львова,
їх допомогли відвезти небайдужі прихожани
місцевої церкви. В кризовій кімнаті у Чернівцях, де вони знайшли прихисток, їй наразі
дуже подобається: «У нас є все, люди приносять їжу. Тут чудові умови проживання. Ми
щасливі, що змогли вря туватись всією сім’єю
і потрапити сюди».
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26-річна Ольга —
одинока мати з
двома маленькими дітьми:
семимісячного
і чотирирічного
хлопчиків. Разом із родиною і
дітьми, вона жила
в приватному будинку в селі Микуличі
Київської області, яке з
перших днів війни
опинилося в російській окупації, адже знаходиться зовсім недалеко від кордону з Білоруссю. Через кілька днів після вторгнення до
Ольги приїхала її сестра з сім’єю, і вдесятьох
вони разом ховалися в погребі. Ольгу ра-

зом з іншими жінками доправили до Вишневого, і далі вона з невісткою та дітьми рушила в Луцьк, де кілька днів спала з дітьми на
підлозі у тимчасовому притулку. Священник з
місцевої церкви познайомив Ольгу зі співробітницею місцевого Центру соціальної допомоги, й там її оприділили до кризової кімнати.
«Зараз нам тут дуже допомагають усім необхідним, їжею. В помешканні, де ми живемо, є
кухня, посуд. Нарешті я з дітьми почуваюся у
безпеці», — каже Ольга, яка вже три тижні перебуває у кризовій кімнаті
.

ТЕРНОПІЛЬ
Ірина (ім’я
змінено на
прохання
героїні)
народилась в
Росії,
але 13
років
тому
переїхала до
Києва. Тут
вона вийшла
заміж, створила
сім’ю і народила
двох дітей. Зараз вона —
громадянка України, якій разом із сотнями тисяч українських жінок, довелося тікати з Києва. Після трьох ночей в підвалі власного дому
під час сигналів тривоги, в Ірини почалась
сильна алергія на пил, і вона більше не могла знаходитись там. Через величезний стрес,
син Ірини також більше не міг спати в підвалі. За словами Ірини, зовсім нестерпно стало
13 березня, коли в Києві почалися масштабні
вибухи. Ірині стало страшно за дітей, й вони
з чоловіком вирішили, що вона повинна негайно виїхати заради їхньої безпеки. Чоловік
Ірини зміг взяти відгул з роботи на кілька днів
та супроводжувати родину до Тернополя. Там
Ірина знайшла притулок у кризовій кімнаті,
що функціонує за підтримки проекту UNFPA
«Трамплін до рівності».
«Я рада, що мої діти можуть перебувати в безпеці і жити в чудових умовах, — ділиться Ірина.
— В квартирі, де ми живемо, є все, включно з
посудом і їжею, й ми з дітьми почуваємо себе
тут дуже комфортно».

ЖІНКИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА,
ПРОДОВЖУЮТЬ ЗДОБУВАТИ НОВІ ПРОФЕСІЇ В ІТ
Майже рік тому у травні 2021 року UNFPA Україна анонсував курси з IT для жінок, які знаходяться в складних життєвих обставинах та постраждали від домашнього насильства. Під
час навчання новій конкурентній спеціальності десятки
учасниць також проходять консультації кар’єрних радників
та психологів. Новий фах та можливість працевлаштування
вже отримала 61 жінка. На даний момент ще 161 учасниця продовжує навчання з програмування на мовах
Java, JavaScript, РНР, тестування, веб-дизайну UI/UX,
проєктного менеджменту, HR в IT та цифрового маркетингу. У травні до курсів приєднаються ще 240 жінок, які
постраждали від насильства та воєнних дій. Проєкт реалізується у партнерстві з IT школами Beetroot Academy
(Київ) та Logos IT Academy (Львів). Детальніше

МІНІСТЕРКА У СПРАВАХ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ШВЕЦІЇ ТА
ПОСОЛ ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ РАЗОМ З UNFPA ЗУСТРІЛИСЯ ІЗ ЖІНКАМИ,
ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА
11 лютого 2022 року Матильда Ернкранс, Міністерка у справах міжнародної співпраці Швеції,
та Тобіас Тиберг, Надзвичайний і Повноважний
Посол Швеції в Україні, відвідали кризову кімнату для постраждалих від домашнього насильства, створену UNFPA у Києві за підтримки Великої Британії. Протягом 2021 року UNFPA відкрив
аналогічні кімнати кризового реагування в Тернополі, Луцьку, Чернівцях та Ужгороді за фінансової підтримки Швеції в рамках трирічного проєкту «Трамплін до рівності».
У кімнаті кризового реагування постраждалі можуть отримати прихисток від кривдників на період до
10 днів, а також психологічну та
юридичну допомогу; жінкам гарантується цілодобова допомога та за необхідністю надається можливість скористатися
послугами у притулку, де вони
можуть отри-

мувати послуги до 3 місяців. Адреси кімнат не
розголошуються з метою безпеки.
В рамках візиту Матильда Ернкранс та Тобіас
Тиберг поспілкувалися з жінками, які пройшли
курси та отримали нову спеціальність у сфері IT. Цю ініціативу UNFPA реалізує у співпраці з
IT школою Beetroot Academy в межах проєкту
«Трамплін до рівності». Детальніше

ЗАЛУЧЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ДО РІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ
ДОМАШНІХ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ТАТОХАБИ ПІДТРИМУЮТЬ ГРОМАДИ ТА СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНИЙ
СІМЕЙНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ
У січні ТатоHub.Полтава спільно з Обласним молодіжним центром організував низку зустрічей ТатоШколи, де учасники мали нагоду обговорити питання ненасильницького вирішення конфліктів, самоповаги,
виокремили інструменти, що допомагають побачити за конфліктом людину та її потреби, подивилися тематичні фільми в рамках ТатоСinema. Завдяки пануванню у спільноті психологічно безпечного простору, учасники Татошколи охоче діляться власним досвідом та думками щодо розвінчання гендерних стереотипів. У лютому команда Татоhub
провела семінар «Дитяча безпека — прості правила»,
який присвятили питанням самозахисту.
З початком бойових дій ТатоHub.Полтава налагодив
співпрацю з бізнесом щодо збору гуманітарної допомоги для постраждалих з Харківської, Чернігівської, Запорізької та Сумської областей. До закупівель, логістики
та організації заходів долучилися Полтавський волонтерський центр, Притулок для жінок благодійної організації «Світло надії» та Обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради. Спільно з Полтавським міським
центром соціальних служб ТатоHub.Полтава почав надавати психологічні консультації ВПО, яким було проведено первинну стабілізацію після гострого стресу, перевірку на наявність
симптомів ПТСР, надано підтримку процесів горювання, обміну
інформацією та планування життя у нових обставинах.
У лютому ТатоHub.Запоріжжя спільно із Службою у справах дітей та Департаментом спорту, сім’ї та молоді
Запорізької міської ради організував 9 заходів з психологічної підтримки татусів, командну гру для татів та дітей «Тато-КВІЗ» та два
онлайн кінотеатри зі студентами Економіко-правничого
фахового коледжу ЗНУ з перегляду тематичного фільму
«Пелюшковий торт». Наприкінці лютого психологи Татохаб.Запоріжжя спільно з місцевою ІТ компанією провели
тренінг Татохабу «Як бути татом», а також обговорили
тему стресу під час виховання дітей, віддаленої роботи.
Про зустрічі TatoHub.Запоріжжя та відповідальне татівство розповіли на місцевому каналі ТВ5.
З початком воєнних дій ТатоHub.Запоріжжя надає активну гуманітарну та психологічну підтримку сім’ям, які
були змушені залишити свої домівки в Маріуполі, Донецькій та Запорізькій областях.

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В БІЗНЕСІ
ЗАВДЯКИ ЕКСПЕРТИЗІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯМ UNFPA КОРПОРАТИВНІ ПОЛІТИКИ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» СТАНУТЬ БІЛЬШ
ГЕНДЕРНОЧУТЛИВИМ
Гендерна рівність є важливою складовою соціально-економічного розвитку країни, що
об’єднує довкола себе приватний та державний сектори. У лютому 2022 року UNFPA
Україна провів базове дослідження корпоративних політик АТ «Укрзалізниця» щодо
принципів гендерної рівності, дружнього
підходу до сім’ї, недискримінації та нульової толерантності до насильства. У рамках
аналізу були дослідженні найкращі світові
практики Європейської федерації робітників
транспорту, Національної залізничної компанії Канади, Британської залізничної компанії «НетворкРейл», Національної залізничної
компанії Естнії, Німецької залізниці (Deutsche
Bahn AG) та інших світових залізничних компаній. У результаті наданого огляду та сформованих рекомендацій, АТ «Укрзалізниця»
має на меті створити норми та положення,
які б інтегрували гендерну рівність, закріпили принципи дружнього підходу до родин та
нульової толерантності до насильства на всіх
рівнях задля підтримки своїх працівників/ць.
Це відповідає взятим на себе зобов’язанням
з огляду на приєднання АТ «Укрзалізниця»
до Декларації заради гендерної рівності та
протидії домашньому насильству Фонду ООН
у галузі народонаселення наприкінці 2021
року, метою якої є підвищення рівня корпоративної культури щодо забезпечення рівних
прав та можливостей чоловіків та жінок та
проведення адвокаційних кампаній та інших
корпоративних заходів із протидії домашньому насильству та дискримінації.

БОРОТЬБА З ГЕНДЕРНИМИ
СТЕРЕОТИПАМИ В ОСВІТІ
UNFPA СПІЛЬНО З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ТА УРЯДОВОЮ УПОВНОВАЖЕНОЮ З ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАЦЮЮТЬ НАД
ЗAТВЕРДЖЕННЯМ ГЕНДЕРНОЇ СТРАТЕГІЇ В ОСВІТІ
У січні-лютому 2022 року Фонд ООН у
галузі народонаселення спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерних
питань Катериною Левченко та EdCamp
організували експертну оцінку «Стратегії реалізації гендерної рівності в освіті до
2030 року», надану Міністерством освіти і
науки України. Мета Стратегії — забезпечити реалізацію та системне дотримання
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків,
запобігання та протидію будь-якій дискримінації у сфері освіти, для всіх учасниць і учасників освітнього процесу на всіх
рівнях освіти шляхом запровадження змін
в структурно-організаційному та змістовно-процесуальному аспектах. Стратегія
також спрямована на реалізацію Цілей
сталого розвитку країни на період до 2030
року, а саме цілі номер 4 «Якісна освіта»
та Цілі номер 5 «Гендерна рівність» та інших міжнародних зобов’язань України (з
метою реалізації положень Указу Президента України від 30 вересня 2019 року №
722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»; звітування в
рамках партнерства Біарріц, а також дотримання Національного плану дій з виконання рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок).

UNFPA ТА EDCAMP ТРЕНУЮТЬ ОСВІТЯН З
МЕТОДИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
СЕЕН (соціально-емоційне навчання) — це освітня програма, розроблена спеціалістами Emory University, США, що базується на найновіших розробках про
нервову систему, вчить методам боротьби зі стресом та управлінню емоціями, та
допомагає учнівству досягати успіхів у школі, кар’єрі, житті. Програма корисна не
тільки для дітей, а й для вчителів. В січні-лютому 2022 року, EdCamp у співпраці
з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні запустили двоетапний процес відбору майбутніх тренерів з даної методики, у якому взяли участь 79 освітян.
В результаті відбору 23 представники/-ці освітянської спільноти були обрані для
подальшого проходження курсу із соціального, емоційного та етичного навчання, після чого вони матимуть можливість проводити тренінги для інших педагогів.
Детальніше про методику

Фото: Зйомки для квест-курсу #освітабездискримінації, що здійснювалися
ГО «ЕдКемп Україна» за участі Малого театру маріонеток (Харків), лютий 2022 р.

АНОНСИ ПОДІЙ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
«ТРАМПЛІН ДО РІВНОСТІ» У ТРАВНІ-ЧЕРВНІ 2022 РОКУ:
ОБИРАЄМО КАР’ЄРУ БЕЗ СТЕРЕОТИПІВ РАЗОМ З МАН
З травня розпочинаємо Національний проєкт з професійної орієнтації «CVIDOMI» разом з Малою Академією Наук, який включатиме тренінги, вебінари з вибору кар’єри без стереотипів, консультації експертів, інтерв’ю щодо кар’єрних можливостей з відомими
особистостями та відео проєкт про науковиць, які продовжують
активну діяльність навіть в умовах війни. Слідкуйте за анонсами
про проєкт на сторінках UNFPA та МАН у соцмережах.

ПСИХОЛОГІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
В НАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ, СПІЛЬНО З ГО «СМАРТ ОСВІТА»
З травня розпочинаємо національні вебінари та консультації українським вчителям з теоретичних основ психології травми,
формування практичних навичок самодопомоги та порад щодо
організації навчально-виховного процесу, не зважаючи на воєнний час. Шукайте анонси майбутніх подій на.сторінках UNFPA у
соцмережах та на сайті «Нової української школи».

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ПІВДНЯ ТА СХОДУ УКРАЇНИ
Спільно з ГО «Посмішка ЮА» надаємо широку психологічну
та гуманітарну підтримку постраждалим від воєнних дій,
які тимчасово перебувають у м. Полтава та м. Запоріжжя.
Звернутися за додатковою інформацією можна тут.

