ЗАХОДИ Й
АКТИВНОСТІ У 30
МІСТАХ І ГРОМАДАХ,
УЧАСНИКАХ
ПРОЄКТУ У ВЕРЕСНІ

ОФЛАЙН
ВОРКШОПІВ У КИЄВІ,
СТАРОКОСТЯНТИНОВІ І
ТЕРНОПОЛІ.

ОНЛАЙН ТРЕНІНГИ
ДЛЯ ЦЕНТРІВ
БЕЗОПЛАТНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ.

КОГО МИ НАВЧАЛИ?
Соціальних працівників;
Керівників денних центрів;
кризових кімнат, притулків;
Юристів, правозахисників;
Представників центрів
безоплатної правової допомоги;
Поліцейських.

НАШІ ЗДОБУТКИ:
Проєкт “Міста і громади
вільні від домашнього
насильства” вперше від
початку російського
вторгнення зміг зібрати
вживу 22 керівників
спеціалізованих служб
підтримки.

“ВАЖЛИВО, ЩО НА ЦЬОМУ ЗАХОДІ ПРИСУТНІ
ПРЕДСТАВНИКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ, ЯКІ
ПРАЦЮВАЛИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ Й
ПРОДОВЖИЛИ ДОПОМАГАТИ ТИМ, ХТО ЦЬОГО
ПОТРЕБУЄ ВЖЕ НА ТЕРИТОРІЇ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ. В
ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД НАСИЛЬСТВА З
ЇХНІХ ГРОМАД, ЯКІ ЗМОГЛИ ЕВАКУЮВАТИСЯ”, —
КООРДИНАТОР ПРОЄКТУ КОСТЯНТИН БОЙЧУК.

А ОСЬ ЯКІ ЕМОЦІЇ ТА ВРАЖЕННЯ ЗАЛИШИВ
ТРЕНІНГ У НАШИХ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ:

“Я їду з неймовірною
кількістю корисної
інформації. В понеділок я
планую приїхати на
роботу, провести зустріч
із співробітниками та
трошки відкоригувати
нашу роботу, є що
змінювати”.

“Ми отримали у цей
непростий час підтримку,
допомогу, нас почули і
може ми переглянемо
дещо у своїй роботі та
будемо краще
працювати”.

“Дуже цінним був досвід
інших регіонів, бо коли ти
працюєш, тобі завжди
цікаво, як хтось робить
такі ж речі в інших
регіонах України”.

НАШІ ЗДОБУТКИ:
Проєкт “Міста і громади
вільні від домашнього
насильства”
проаналізував, як війна
вплинула на протидію і
запобігання гендерно
зумовленому насильству
у 28 містах і громадах,
які є учасниками
проєкту.

Для цього дослідили, як
вони втілюють 22 кроки
“Дорожньої карти”.
Про кожен з кроків ми
писали у нашому Telegram

Дослідження показало,
що 8 громад мають
прогрес, у 4 ситуація не
змінилась, а от у 16 —
стався регрес.
Як і чому ми отримали
саме такі показники,
читайте на нашому
вебсайті

ПРОЄКТ "МІСТА І ГРОМАДИ ВІЛЬНІ ВІД
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА"
Це проєкт UNFPA спрямований на
посилення спроможності та ролі міст
і громад у наданні допомоги
постраждалим від домашнього
насильства та запобігання таким
випадкам.

Більше про нас читайте на
нашому вебсайті та у Telegram

