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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.

БОРОТЬБА З ГЕНДЕРНИМИ СТЕРЕОТИПАМИ В ОСВІТІ
114 УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛЬОК ПРОЙШЛИ ПРОГРАМУ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИЦЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК
ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОДОПОМОГИ «РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ВЧИТЕЛЬСТВА ТА ШКОЛЯРІВ, ПЕРЕСЕЛЕНИХ З ПОСТРАЖДАЛИХ
ВІД ВІЙНИ РАЙОНІВ», СПІЛЬНО З ГО «СМАРТ ОСВІТА»
Група українських вчительок завершила навчання в межах навчальної програми «Розвиток психологічної стійкості вчительства та школярів, переселених із постраждалих від війни районів», що
реалізує ГО «Смарт освіта» за підтримки Фонду
ООН у галузі народонаселення в Україні. 114 учасниць отримали іменні сертифікати про проходження професійної підготовки з кредитами ЄКТС.
Мета навчальної програми — допомогти учасницям знизити рівень стресу, пов’язаного з війною та іншими
особистими причинами, навчити їх
навичок самостійно регулювати
свій психоемоційний стан у стресових ситуаціях.
«UNFPA багато років сприяє розвитку якісної та сучасної освіти в Україні. Освіті, шо розвиває сучасні навички у
молоді та вільна від шкідливих стереотипів.
Разом із партнерами ми допомагаємо вчителям
та вчителькам бути більш стійкими, обізнаними та
ефективними у своїй роботі. Проведені тренінги
зі стресостійкості — новий етап, такий необхідний зараз вчительству і кожній людині», — зазначив Павло Замостьян, заступник представника
UNFPA в Україні.
Після навчання в середньому 94% учасниць кожної групи відмітили покращення здатності кон-

тролювати свій психологічний стан. За даними суб’єктивного оцінювання учасниць, частка
учасниць з високим рівнем напруги (8–10 балів
за десятибальною шкалою, де 10 — найбільша
напруга) зменшилася з 30,7% на початку навчання до 2,8% після завершення.
Стандартизовані психологічні опитування за методами шкали впливу подій та
базової психологічної оцінки IAPT
продемонстрували суттєве покращення показників самопочуття.
Зокрема, значно зменшилися інтрузії, безсоння, труднощі з концентрацією та бажання уникати
спогадів про травмуючі події.
Так, до початку занять частка тих,
кого протягом останніх 7-ми днів безсоння виснажувало «дуже сильно» і «досить
сильно» перевищувала 38%, помірно — понад
33%. Після занять 32,7% учасниць безсоння виснажувало «трохи», 46% — «анітрохи».
Покращилася здатність зосереджуватися, що
дуже важливо у професії вчителя. До початку занять понад 39,6% «дуже сильно» і «досить
сильно» виснажувалися неспроможністю зосередитися протягом останніх 7-ми днів. Після
занять таких залишилося 11,6%.

Навчання та групи опрацювання особистого
досвіду проводили сертифіковані спеціалістки в галузі травмотерапії Тетяна Тимошенко та
Ольга Уралова.
Одна з учасниць, педагогиня з Херсонщини
Оксана Гуцоляк, оцінює ефективність здобутих
під час навчання навичок так:
«Понад два місяці мені довелося провести в
окупації. Завдяки проєкту я змогла впоратися з
травматичним досвідом — стала більш витривалою, стійкою, впевненою, спокійною, а тому зможу більш ефективно навчати дітей і ділитися досвідом із колегами. Я була не впевнена в тому, що
цей метод допоможе пропрацювати надскладні
проблеми. Але вже після першого практичного
заняття відчула полегшення. З кожним наступним
заняттям ефект тривав довше й довше».
В межах навчальної програми українські вчительки з постраждалих від війни регіонів проходили групову терапію за методом EMDR і

вдосконалювали навички психологічної самодопомоги. У межах навчальної програми було
проведено 10 тренінг-сесій і 40 груп індивідуального опрацювання онлайн у закритих вебінарних кімнатах. Було сформовано 10 груп
по 15 учасниць. Кожна група пройшла 1,5-годинну сесію-тренінг навичок психологічної
самодопомоги та 4 сесії в групах індивідуального опрацювання за протоколом EMDR.
Більше про метод EMDR ви можете дізнатися
з вебінару голови правління «Асоціації EMDR
в Україні» та тренерки з кризової психології
Оксани Наконечної або зі статті Hової Української Школи.
Подивитися, як виконувати практики, яких навчалися учасниці проєкту під час тренінгової
частини, можна з вебінару EMDR-терапевтки й
супервізорки Тетяни Тимошенко або текстової
версії цієї трансляції.

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИЦЬ З
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА ПРОГРАМОЮ
«ДІТИ І ВІЙНА. ТЕХНІКИ ЗЦІЛЕННЯ», СПІЛЬНО З ГО «СМАРТ ОСВІТА»
Восени була продовжена навчальна програма
для вчительок з удосконалення навичок психологічної самодопомоги та роботи з дитячою
травмою, яку організовує ГО «Смарт Освіта»
за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA). У вересні
учасниці програми працювали у
групах з учнями і батьками під
супервізією тренерок.
Для застосування було обрано британську програму «Діти та війна. Техніки
зцілення». Її обрано з багатьох причин, зокрема
через те, що після теоретичної підготовки проводити групові заняття з
дітьми можуть не лише психотерапевти, але будь-який
підготовлений персонал: педагоги, соціальні працівники,
медики, громадські лідери.

Учасниці ділились своїми відгуками та розповіли
про те, що проводили для дітей тестування на
рівень тривожності перед початком занять (таке
ж проводитимуть наприкінці). В одного хлопчика
з групи виявився найбільший рівень тривожності.
Але ззовні цього зовсім не було видно. І
навіть його батьки були здивовані.
«Річ у тім, що цей хлопчик був
у Харкові з початку війни, він
нікуди не виїжджав. Він і до
війни був емоційний, а коли
відбуваються такі події,
він особливо сильно реагує. Але ми відточили з
ним такі практичні навички, що сподіваємося, він
буде ними користуватися
й коли, наприклад, відчуватиме приплив емоцій,
«заховається» в уявне безпечне місце абощо», — сподівається Анастасія [учасниця].

«Діти та війна. Техніки зцілення» —
британська програма, покликана допомогти
дітям і дорослим, які пережили такі травматичні
події, як вимушене переселення, війни, катастрофи, природні катаклізми. Психологині Наталя Подоляк та Олена Божор готують тренерів за цим
методом із 2014 року, і мають великий досвід.

Окрім навичок допомоги дітям, проєкт
допомагає й учителям. Вони зізнаються, що
почали краще розуміти себе, навчилися розуміти й відокремлювати від себе страх, усвідомлювати, що це відбувається, але все закінчиться й
залишиться з ними на все життя, тому ці спогади
й ситуації треба приручити.

Сімейна та дитяча психологиня Наталя Подоляк під час вебінару перед стартом навчання
розповіла, що програма «Діти та війна» має на
меті нормалізувати психологічний стан дітей та
дорослих і навчити їх навичок самодопомоги та
самоконтролю:

Говорячи про результати, Лариса [учасниця] акцентує, що варто лише порівняти фото з першого
заняття і з останніх. Мовляв, слова зайві, діти дуже
змінилися, стали життєрадісними, розквітли.

«Треба розуміти, що ця методика не покликана
когось вилікувати. Мета — навчити людину оцінювати й розуміти свій стан, знизити накал емоцій,
зробити так, щоби діти менше боялися. Ми навчаємо, даючи їм такі інструменти, техніки, психологічні вправи, які вони можуть робити самостійно.
Наприклад, якщо нахлинув якийсь травматичний спогад — дитина знатиме, як собі допомогти.
Вона зможе відновити контроль над спогадами».

«Навіть ми, вчителі, змінилися. Коли я чую звук
повітряної тривоги, помічаю, що використовую практики, уявляю безпечне місце, заспокоюю себе тими словами, що говорила дітям», — ділиться Тетяна.
Мета програми полягає у формуванні у вчительок та вчителів знань про психологічні травми,
про посттравматичні симптоми у різних вікових
категоріях, в опануванні навичок і вмінь з надання першої психологічної допомоги якомога
більшій кількості дітей.

У перший частині програми педагоги отримали
теоретичні знання, методи та інструменти навчання і першої домедичної психологічної допомоги дітям. А друга, практична частина цього навчального курсу, спрямована на те, щоб навчити
дітей способів боротьби з різними симптомами
травматичного стресу. Мета цих сесій — запобігти переростанню симптомів у більш серйозні
проблеми якомога більшій кількості дітей, сприяти
нормалізації поведінки під час уроків, підвищити
рівень мотивації і здатності до навчання в школі.
Під керівництвом кваліфікованих сертифікованих
тренерів програми вчителі навчилися:
надавати у швидкі терміни грамотну першу психологічну допомогу великій кількості потребуючих того родин і дітей; отримали рекомендації, як
правильно підтримати дітей під час та після вій-

ськових подій, отримали знання про психологічну травму, види травм, про пост травматичні
симптоми у різних вікових категоріях. Зокрема,
про реакції, поведінку дітей, які пережили травматичні події; про прийоми активного слухання;
ознайомилися з ресурсними техніками та методами стабілізації; отримали рекомендації для
батьків, а також здобули навички й вміння психологічної допомоги під час практичної роботи
з дітьми та батьками в групах.
88 учасниць (44 пари) програми ознайомились
з основами недискримінації, подолання стереотипів і нерівності для всіх учасників освітнього процесу. Програма викладалась онлайн
та адаптована для роботи вчителів з дітьми в
онлайн форматі.
Детальніше про програму за посиланням

КАМПАНІЯ ЗІ ЗМІНИ
ПОВЕДІНКИ ЩОДО
ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
БЕЗ СТЕРЕОТИПІВ
З липня по вересень відбулось ще три STEAM-табори, які
було реалізовано Lviv Open
Lab та Фондом ООН у галузі
народонаселення в Україні,
UNFPA для переміщених дівчат та хлопців, які цікавляться наукою та технікою. Даний
проєкт покликаний створити
умови для вибору професії без стереотипів, сприяти
соціальній інтеграції місцевої та вимушено переміщеної
молоді під час навчання та спільного проведення дозвілля. Під час занять Lviv Open Lab
познайомили молодь зі STEAM та показали їй
багатоманіття напрямків для вибору кар’єри
та професійного розвитку, зокрема у сферах
сучасної хімічної та біотехнологічної наук, про
3D друк та аспекти його використання, про
особливості роботи в IT сфері та можливості
самореалізації, про перспективи DIY справи, про досвід впровадження ощадливого виробництва на прикладі роботи підприємства
«Progress Service», про типи лідерства та способи реагування на гендерну упередженість.

Протягом даного періоду до таборів долучились
58 учасниць та учасників. Крім різноманітних
лекцій, майстер-класів, фасилітаційних, психологічних сесій, учасниці та учасники мали змогу взяти участь в екскурсіях до LEAN-підприємства Progress-Service, заводу «Галичфарм»
фармацевтичної корпорації «Артеріум» та
Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. І. Франка.
Приємним спостереженням для Уляни Козуб,
експертки, яка проводила лекцію та майстер-клас з програмування, стало те, що

учасники/ці вересневого табору були добре
обізнані у темі інформаційних технологій. Багато
дівчат та хлопців зазначали, що надалі прагнуть
пов’язати своє майбутнє з IT-сферою (здебільшого з роботою програмістів) та на практичній
частині впевнено демонстрували хороше аналітичне мислення і навички програмування.
А Миколу Лехновського, який проводив лекцію
та майстер-клас з хімії, позитивно вразило те,
що за результатами короткого опитування найпопулярнішими професіями серед учасників/
ць були визнані творчі спеціальності та сучасні
технології. Своєю чергою, знайомство дівчат та
хлопців з «живими» історіями випускників хімічного факультету дало їм можливість об’єктивно
оцінити для себе можливості та актуальність отримання даної спеціальності.
Сильне враження на учасників/ць справила
робота в командах під кураторством тьюторки-студентки та учениці 9 класу, учасниці липневого STEAM табору, під час майстер-класу з

біотехнології. На думку експертки Олени Стасик, яка проводила цю активність, така робота допомогла учасникам та учасницям не
лише успішно виконати усі експерименти, але
і, з одного боку, дізнатися більше про особливості навчання у ВНЗ на наукоємній спеціальності у досвідченішої колеги, а з іншого
боку, надихнутися прикладом своєї однолітки,
яка пройшла їх шлях і зараз має можливість
демонструвати перспективи участі у таких
проєктах, як STEAM табір.
Протягом табору, учасники/ці мали змогу
брати участь в різних заняттях і зробили для
себе висновки, яку професію хочуть обирати.
Для них цінним було, що табір став середовищем нетворкінгу, знайомства з новими людьми та спілкування, а тематики, які були представлені на ньому, дали можливість скласти
загальну картину про STEAM, про напрямки
та перспективи професійної реалізації себе у
найближчому майбутньому.

ОБИРАЄМО КАР’ЄРУ БЕЗ СТЕРЕОТИПІВ РАЗОМ З МАН
У вересні UNFPA та Мала Академія Наук завершили профорієнтаційний проєкт, який став «першою
ластівкою» національної кампанії з вибору кар’єри без стереотипів #CVIDOMI. Цей проєкт включав
тримісячний курс лекцій і тренінгових занять для підлітків 14–17 років, та покликаний допомогти подолати труднощі з вибором майбутньої професії. До проєкту були залучені фахівці в різних галузях,
які ділились своїми неймовірними історіями успіху та лайфхаками, як боротися зі стереотипами, а
також психологи/ні та ментори/ки для підтримки учасниць та учасників.
У рамках профорієнтаційного курсу #CVIDOMIобирати провели: 72 закриті заняття в міні-групах,
12 відкритих лекцій від психологинь-профорієнтологинь, 11 лекцій від представників різних професій, 2 лекції від фахівчині з гендерної недискримінації, 2 лекції-консультації з питань раннього
працевлаштування (з юристом та HR-експерткою). 60 дітей зі 100 пройшли профорієнтаційне тестування та отримали індивідуальні консультації-інтерпретації результатів від психологинь проєкту.
Як кажуть учасники та учасниці:
«Ось так разом з проєктом і закінчився наш довгий шлях. По завершенню проєкту у мене є поштовх
та розуміння, що робити далі, в мене відбувся початок нового, самоаналіз, дослідницька робота та
обрання того, що лежить до душі. Це була можливість розібратися в собі, зрозуміти краще себе. Для
мене це початок шляху і надіюся, що з учасниками проєкту ми ще не раз зустрінемось.»
«Одного дня на початку червня ми зустрілись з метою свідомо обрати свій професійний шлях.
Дуже пишаюся, що змогла приєднатись до проєкту, своїм прокладеним шляхом, своєю працею
та готовністю говорити про себе і свої страхи. Впевнена, що це завершення — яскравий початок
свідомого становлення мене у соціумі».
У рамках відео-проєкту профорієнтаційного курсу було відзнято 10 роликів. А комунікаційна кампанія
профорієнтаційного проєкту #CVIDOMI вже охопила понад 10 000 000 українців та українок. Проєкт
залучив лекторів та лекторок, які поділилися своїми знаннями, досвідом, лайфхаками, абсолютно із
різноманітних сфер: креативна індустрія, громадські активісти/ки, держслужбовці, освітяни, стартапери/ки, кіноіндустрія, нетипові чоловічі професії (майстер манікюру, флорист, учитель початкових класів), ІТ, письменники/ці, ювеліри, представники харчової індустрії, художники/дизайнери та підприємці.
План профорієнтаційного курсу
YouTube-канал МАН

МАНмедіа

Сторінка проєкту на сайті МАН

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА КАМПАНІЯ #CVIDOMI НА ЗАКАРПАТТІ
Профорієнтаційна кампанія #CVIDOMI продовжилась у межах табору «Енергія твого майбутнього» на Закарпатті для підлітків з областей, які постраждали від війни
в Україні. Ніщо так не надихає, як сотні дівчат та хлопців, які змогли визначитись
із професією, побороти стереотипи та отримати надзвичайно важливі знання для
власного розвитку та розвитку своєї країни.
Завдяки профорієнтаційній грі «CVідомі» дівчата та хлопці дізнались про те, як інтереси допомагають знайти роботу, чому не існує «престижних професій» і як вибрати фах
мрії, як відкинути гендерні упередження і вибрати професію, як це бути жінкою-СЕО та які
вони 7 професій майбутнього. На практичних заняттях більше 100 підлітків дискутували, чи
може людина змінювати професію протягом життя, які упередження заважають вибрати
свою професію, які є навички для професій майбутнього.
І головне, це фідбек самих учасників та учасниць. Як результат, більшість із них змінили
свою думку щодо вибору професії, позбавилися стереотипів, а хтось взагалі визначився
із професією остаточно. Детальніше за посиланням.

UNFPA ТА EDCAMP ТРЕНУЮТЬ
ОСВІТЯН З МЕТОДИКИ СОЦІАЛЬНОЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
З липня по вересень було проведено консультаційний вебінар для 24 учасниць та
учасників за програмою підготовки тренерів/-ок з соціально-емоційного та етичного
навчання, а також дві тренінгові сесії програми підготовки тренерок/-ів із соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН), участь у яких взяли 44 людини. Учасники/-ці тренінгу були ознайомлені з базовими та найбільш складними концептами і
педагогічною моделлю СЕЕН. Шляхом практичних завдань вони набували і розвивали
навички фасилітації, необхідні тренеркам/-ам. Важливим моментом тренінгу був розвиток в учасників/-ць практик саморефлексії і самооцінки, практикування навичок
СЕЕН. Тренери і тренерки спостерігали велику зацікавленість, активність і бажання
пізнання особливостей СЕЕН у всіх учасниць і учасників тренінгу. Вони підтримували
одне одного у різноманітних групових вправах, ставили уточнюючі запитання, прагнули зрозуміти краще навчальний матеріал. Можна констатувати, що всі учасниці/-ки
тренінгу свідомо і відповідально підійшли до опанування змісту тренінгу і далі будуть
охоче навчатися заради ґрунтовної підготовки до роботи тренера/ки СЕЕН.
Серед фахівців, які взяли участь у події, зокрема, були: представник Університету Еморі
Райдер Делалоє (долучився онлайн); представник та представниця Інституту травмостійкості (США) Майк Сапп і Елейн Міллер-Керес (долучились онлайн); амбасадорка СЕЕН в
Україні Л. Гриневич; практик Ізраїльської коаліції травми Д. Денисенко, майстер-коучиня методики «Радикальне прощення» Ірина Маноха, сертифікована викладачка Jack
Grapes’ Method Writing Н. Скорікова; міжнародна експертка з криз і травм, керівниця
міжнародних проєктів з Хібукі-терапії Дафна Шарон-Максимов (долучалась онлайн).

Основні цілі і задачі заходу були досягнені. Учасниці/-ки тренінгу розвинули своє розуміння і навички проведення тілесних та інших практик СЕЕН. Ці навички були підкріплені
не тільки ґрунтовною рефлексією кожної з 5 обраних для роботи практик СЕЕН («Ресурсність», «Заземлення», «Вдумливість», «Жести», «Змістити та зафіксувати»), а й додатковими вміннями. Учасниці/ки ознайомилися з Хібуки-терапією, яка добре допомагає дітям з
посттравматичним синдромом, зрозуміли, як можна її використовувати у практичній діяльності. За спостереженнями тренерів і тренерок, всі учасниці/-ки з великою зацікавленістю і відповідально підходили до теоретичної частини і різноманітних вправ, які були
запропоновані. Усі інструменти, які були презентовані на тренінгу, виявилися корисними
та знаходяться в площині використання при навчанні дорослих і викладанні СЕЕН дітям.
СЕЕН — це інноваційна навчальна програма для дітей і підлітків від дошкільного до старшого шкільного віку, розроблена
Університетом Еморі. СЕЕН (SEE Learning™) надає освітянам
інструменти, необхідні для розвитку емоційного, соціального та етичного інтелекту учнівства і самих себе. Ця програма дає освітянам навчальні плани для різних рівнів
розвитку дитини. До неї входять прості до впровадження уроки, концептуальна структура, використана при
розробці програми, і ресурси для їхньої власної підготовки і розвитку. СЕЕН дає можливість учнівству бути
етично залученими у глобальну спільноту, а освітянам
— інструменти для підтримки добробуту учнів і учениць
з соціально-емоційного та етичного навчання.

Більше про проєкт

ВІДКРИТО ОСВІТНІЙ ХАБ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
Освітній хаб Тернопільщини реалізовано за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти» в межах проєкту
«Трамплін до рівності», що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA у
партнерстві з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «Бітрут Академія» за фінансової підтримки Швеції.
За допомогою освітнього хабу реалізується концепція «Навчання
впродовж життя» (Life Long Learning) на території всієї області.
«Навчання найзатребуваніших навичок на ринку праці (soft
skills), актуальних робітничих та IT-професій, української та англійської мови, емоційного інтелекту та інших корисних знань і навичок вже доступне для жителів Тернопільської області та внутрішньо переміщених осіб», — зазначив Міністр освіти
і науки України Сергій Шкарлет.
Хаб на Тернопільщині буде діяти як складова мережі
Українських освітніх хабів, що визначена державою пріоритетним проєктом у сфері освіти під час воєнного стану.
«Важливим інструментом в межах діяльності освітнього хабу стане Всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї
мрії», який надає можливість учням 7-11 класів та їхнім
батькам за допомогою штучного інтелекту визначити

власні здібності до професій, що дозволить побудувати індивідуальну траєкторію подальшого
навчання та кар’єри», — повідомила координаторка мережі Українських освітніх хабів та виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.
«Це насправді важливий проєкт, який зараз на часі. Тому керівництво Тернопільської обласної військової адміністрації всіляко підтримує ініціативу, яка допомагає як дітям, так і дорослим за допомогою інноваційних освітніх інструментів набувати необхідні у сучасному світі
компетенції», — сказала директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної
державної адміністрації Ольга Хома.
Сайт мережі Українських освітніх хабів

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В БІЗНЕСІ
ПОНАД 100 КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ З КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У
КОНФЕРЕНЦІЇ EXPANDING CHOICES THROUGH FAMILY-FRIENDLY POLICIES,
ОРГАНІЗОВАНІЙ UNFPA 22 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ В СТАМБУЛІ, ТУРЕЧЧИНА
Учасники дійшли згоди, що добре розроблені політики, дружні до родин, які є корисними і для жінок, і для чоловіків, є ключовим елементом будь-якої успішної відповіді на демографічні виклики,
з якими стикається Європа.
«Настав час зруйнувати бар’єри, які заважають жінкам і чоловікам мати кар’єру та ту кількість
дітей, яку вони хочуть», — зазначила Флоренс Бауер, директорка Регіонального офісу UNFPA
Східна Європа та Центральна Азія.
Досвід України представив давній партнер UNFPA, найбільша медіагрупа України Starlight
Media. Яна Гончаренко, директорка зі зв’язків і сталого розвитку Starlight Media, визнала важливість комплексного підходу до політик, дружніх до родин, та з питань гендерної рівності задля покращення рівня утримання персоналу. Пані Гончаренко також наголосила на ключовій
ролі приватного сектору в просуванні програми гендерної рівності та політик, дружніх до родин, у цей складний час війни в Україні.

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
Протягом липня-вересня 2022 року UNFPA
здійснив доставку гуманітарних наборів
необхідних предметів гігієни вагітним жінкам, серед яких були і ВПО (зустрічі у пологовому будинку, під час інтерактивної
освітньої гри для вагітних ВПО, під час
освітніх зустрічей в бібліотеці та на заходах для вагітних: на пікніку для вагітних та інформаційних зустрічах у жіночих консультаціях по районах
міста під час Всесвітнього тижня грудного вигодовування), та надав
допомогу жінкам, які знайшли прихисток в притулку та денному центрі із кризовими кімнатами для постраждалих від насильства в Полтаві.
Усього гуманітарну допомогу отримали 300 жінок, зокрема 100 у Полтаві та 200 у Запоріжжі.
Доставка здійснювалася у партнерстві з благодійним фондом «Посмішка UA», Запорізькою міською радою в рамках проєкту TatoHub.Запоріжжя та громадською організацією «Центр сучасного розвитку та інновацій» в рамках проєкту TatoHub.Полтава. Дізнатись більше

УКРАЇНКИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙНИ, ЗНАЙШЛИ ПРИТУЛОК У КРИЗОВИХ КІМНАТАХ, ВІДКРИТИХ ЗА ПІДТРИМКИ UNFPA ТА УРЯДУ ШВЕЦІЇ
У серпні три кризові кімнати були створені в рамках проєкту «Трамплін до рівності» за реалізації Житомирської міської ради (м. Житомир), представників та представниць органів місцевого самоврядування, ГО «Ініціатива»,
ГО «Тепло рідних сердець» (м. Хмельницький), Хотинської міської ради,
ГО «Ініціатива», ГО «Хотинське районне товариство інвалідів» (м. Хотин),
Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA), за фінансової
підтримки Швеції та за сприяння Офісу Віцепрем’єрки з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції.
Основними завданнями кризової кімнати є забезпечення постраждалих місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування,
надання первинної психологічної допомоги та перенаправлення
постраждалих до інших надавачів послуг у сфері домашнього
насильства — соціальних служб, медичних та юридичних установ. Кризова кімната може прийняти одночасно до 10 осіб.
У кризовій кімнаті можна отримати прихисток на період від 10 до
20 днів і отримати психологічні, юридичні послуги, за потреби фахівці організують отримання медичних послуг. Місцезнаходження кризової кімнати
не розголошується з метою безпеки. Щоб потрапити сюди, постраждалим
від насильства необхідно звернутися до поліції або до місцевого сервісу
соціальних служб.

«Гендерно зумовлене, в тому числі домашнє, насильство — одне з найгрубіших порушень прав людини у світі. В Україні цю проблему посилює певна культура замовчування, спричинена зокрема
упередженням про те, що винні самі постраждалі. UNFPA з 2015 року працює над розробкою комплексної національної системи реагування та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні. Але, крім того, ми прагнемо забезпечити емоційний, фізичний, юридичний захист
та комфорт для кожної постраждалої. Нашим успіхом ми зобов’язані співпраці та підтримці з боку
органів місцевого самоврядування», — зазначив Головний координатор з надзвичайних ситуацій,
Заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні Мустафа Ельканзі.
Під час візиту з метою відкриття кризової кімнати у м. Житомир Адам Амберг, Керівник відділу підтримки реформ Посольства Швеції в Україні, подякував Житомирській міській раді за гостинність та
всім співорганізаторам за небайдужість до вирішення актуальної проблеми. «Для мене честь спостерігати досягнення міста Житомир у напрямку протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Ми вітаємо активну залученість всіх учасників процесу та сподіваємось на сталість та подальше підвищення якості послуг, які надаються постраждалим від ГЗН», — наголосив Адам Амберг.

ЗАЛУЧЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ДО РІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ
ДОМАШНІХ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ТАТОХАБИ ПІДТРИМУЮТЬ ГРОМАДИ ТА СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНИЙ
СІМЕЙНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ
З липня по вересень ТатоHub.Полтава спільно з Полтавським міським центром соціальних служб організували 50 групових та 144 індивідуальні
психологічні консультації, терапевтичні заняття та інші заходи для 559
унікальних учасників/ць, направлені на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб та на допомогу
їм у адаптації до життя в іншому місті або за кордоном. Успішні результати: інтеграція нових членів у групу, атмосфера прийняття, яка дозволяє людям з різним досвідом і поглядами бути разом,
емоційна відкритість учасників.

Співпраця з бізнесом, зокрема ФОПами з Полтави, здійснюється в рамках збору гуманітарної допомоги для постраждалих від військових дій з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської,
Запорізької та Сумської областей.
З липня по вересень TatoHub.Запоріжжя провів 24 заходи, 40 групових та 157
індивідуальних психологічних консультацій у рамках кризового реагування.
Психологи надали поради щодо зменшення тривоги, переживання втрат,
інформаційного перевантаження, організації власного розпорядку дня, а також тим, як упоратися з
невизначеністю, неможливістю довгострокового планування та адаптацією до життя у воєнний час.
Татохаб організовував також змістовне дозвілля для всієї родини: тато-квіз, ігри на командоутворення для родини, екскурсію для ВПО, фотосесію для татусів на День батька..
До проведення заходів залучався місцевий бізнес: проведення безкоштовних занять з йоги, різноманітних тематичних заходів.
На міському рівні TatoHub.Запоріжжя укріпив співпрацю зі Службою у справах дітей, Центром соціальних служб, Департаментом спорту, сім’ї та молоді, Управлінням соціального захисту населення, Департаментом культури і туризму, Департаментом освіти і науки. У рамках гуманітарного реагування триває тісна співпраця з КНП «Пологовий будинок 4».
На обласному рівні була розширена співпраця з Апаратом Обласної державної адміністрації, Департаментом охорони здоров’я, Департаментом освіти та науки, Департаментом культури та інформаційної політики, Департаментом соціального захисту населення, а також із Широківською ТГ
Запорізької області та Матвіївською ТГ Запорізької області.
Учасники/ці TatoHub.Запоріжжя та ТатоHub.Полтава виявляли інтерес до способів навчання та ігор,
спрямованих на взаємодію з дитиною. Більшість запитів стосувались стабілізації стану та зменшення
тривоги, переживання втрат, проблеми перевантаження інформацією, а також організації власного
розпорядку дня та справ, неможливості планування та адаптації до життя у воєнний час.

