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1. Оцінка реалізації заходів Проекту
1.1. Стислий опис результатів Проекту
У 2009 р. Програма розробляла концептуальну основу для посилення національного
механізму забезпечення ґендерної рівності, впровадження ґендерних підходів у
сферу освіти, а також запобігання і профілактики домашнього насильства. Мета
полягала у розробці рекомендацій щодо покращення національної політики,
інституційних підходів та управління, а також загалом підвищенні ефективності
держави у забезпеченні ґендерної рівності в усіх сферах життя, наданні освіти без
ґендерних упереджень і зміцненні механізму запобігання домашнього насильства та
реагування на нього.
Була проведена оцінка національного
механізму забезпечення рівності
жінок і чоловіків. Відповідно до
висновків
цієї
експертизи,
розроблено проекти реформування
інституційної системи забезпечення
рівності та відповідної нормативної
бази.
Розроблені
рекомендації
стосуються проведення необхідних
реформ, їх обґрунтування, включають
комплект технічних завдань для
конкретних державних структур та
посад, визначення методів співпраці
між усіма організаціями, що залучені
до формування та реалізації національної ґендерної політики. Отримавши
рекомендації, розроблені в рамках Програми, Міністерство сім’ї, молоді та спорту як
центральний орган виконавчої влади, відповідальний за впровадження державної
політики у сфері забезпечення рівності, розробило ряд проектів нормативно-правових
актів та запропонувало ініціативи із реформування національного механізму
забезпечення рівності з метою підвищення ефективності його діяльності.
Розроблено стратегію запровадження ґендерних підходів в систему освіти на всіх
рівнях (дошкільна, молодші, середні та старші класи, вища освіта). Ця стратегія
охоплює такі аспекти: запровадження ґендерних стандартів викладання в системі
середньої та вищої освіти України; підвищення здатності вчителів до подолання
ґендерних упереджень в освіті та забезпечення ґендерної обізнаності та ґендерної
чутливості у системі освіти в Україні; підвищення ґендерної чутливості в українському
суспільстві через систему освіти.
Розроблено концепцію механізму попередження домашнього насильства та
реагування на нього. Проведено оцінку громадської думки стосовно проблем
домашнього насильства в Україні та стосовно ефективності механізму запобігання та
протидії такому насильству.
Проводиться підготовка 180 тренерів, які з наступного року проводитимуть тренінги
із поширення ґендерних знань та ґендерної чутливості для цільової аудиторії трьох
Сторінка 3 з 48

категорій: державних службовців, вчителів та дільничних інспекторів. На 2010-2011
роки заплановано проведення майже тисячі відповідних вузькоспеціальних тренінгів
для цієї цільової аудиторії.
Програма продовжувала ініціативи з розширення можливостей державних
службовців та спеціалістів з ґендерних питань на національному (міністерства) та
регіональному рівні (обласні державні адміністрації (ОДА), радників голів ОДА з
ґендерних питань) впроваджувати ґендерні підходи до своєї роботи.
У співробітництві з робочими групами міністерств з ґендерних питань
використовується підхід, що полягає в аналізі окремих секторів і дозволяє підвищити
мотивацію та можливості спеціалістів міністерств у вирішенні ґендерних проблем у
відповідних секторах. Представники Міністерств-партнерів та обласних партнерів
Програми за її підтримки впроваджують проекти, направлені на досягнення рівності у
відповідних секторах та регіонах.
Діяльність, яку виконала Програма у 2009 р., дозволила досягти запланованих
результатів, і разом з тим створила передумови та підвалини для подальших кроків та
заходів із реалізації Програми, для розвитку національного механізму забезпечення
рівності та для перебирання відповідальності українською державою за
впровадження ґендерної політики.
У 2009 році Програмою були організовані та організовуються наступні заходи
високого рівня1:
1) Круглий стіл із представлення рекомендацій щодо підвищення ефективності
національного механізму забезпечення ґендерної рівності;
2) Круглий стіл, на якому були представлені та обговорені рекомендації щодо
змін до нормативних актів у галузі працевлаштування у відповідності до
відповідних правил ґендерної чутливості acquis communautaire;
3) Круглий стіл із ґендерної статистики для представників центральних органів
державної влади;
4) Круглий стіл щодо обговорення підготовки державного щорічного звіту з
ґендерної політики «Стан та перспективи попередження домашнього
насильства в Україні» та презентація оцінки національної системи протидії
домашньому насильству;
5) Міжвідомча координаційна рада із
вдосконалення державного механізму
забезпечення ґендерної рівності;
6) Круглий стіл для презентації рекомендацій
щодо впровадження принципів ґендерної
рівності у систему освіти.
Усі ці заходи високого рівня мали своїм
результатом
запуск
інституціональних
та
програмних реформ органів державної влади,
направлених на вдосконалення державної
політики у сфері забезпечення ґендерної рівності.
1

Для цілей цього Звіту заходи високого рівня передбачають обговорення рекомендацій щодо ґендерної
політики та реформ державного механізму забезпечення ґендерної рівності за участі Міністрів або
Заступників Міністрів України.
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У 2009 році Програма забезпечила підвищення кваліфікації 942 осіб, здебільшого
державних службовців. Розподіл за компонентами Програми:
1)
2)
3)
4)
5)

Національний механізми забезпечення рівності – 346 осіб
Ґендерна освіта – 80 осіб
Запобігання та протидія насильству – 220 осіб
Підвищення кваліфікації державних службовців – 134 особи
Регіональний розвиток – 162 особи

1.2. Напрямки діяльності та результати
Результати та напрямки діяльності за Програмою розподілені на 5 Компонентів
відповідно до очікуваних результатів:
РЕЗУЛЬТАТ 1. Розвинуто та посилено національний механізм забезпечення
ґендерної рівності, міжнародний досвід враховано при розробці та впровадженні
державних та обласних планів дій/програм з утвердження ґендерної рівності
Очікуваний Результат 1.1. Покращена структура національного механізму
забезпечення рівності
Однією з цілей Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні є підтримка змін
у національному ґендерному механізмі України задля його покращення. Зокрема,
Програма бере участь в підготовці Коментарів до Закону України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків в Україні» та розробці проектів
документів, що є необхідними для покращення функціонування системи забезпечення
рівності жінок і чоловіків.
Для досягнення цієї цілі були створені дві робочі групи з незалежних національних
експертів, представників Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (середній
та вищий рівень), а також залученого міжнародного експерта та представників Програми
рівних можливостей та прав жінок в Україні. Програма підтримує зв’язки між
консультантами, експертами з ґендерних питань та спеціалістами урядових установ
шляхом проведення регулярних консультацій та засідань робочих груп.
У 2009 р. було проведено 4 тури експертних консультацій з удосконалення
національного механізму забезпечення рівності, в яких взяли участь 20 представників
(18 березня, 19 травня, 15 червня та 14 жовтня). Крім того, регулярно проводилися
віртуальні консультації між національнимим
та міжнародним експертом пані Доно
Абдуразаковою (за допомогою e-mail). Ці
консультації були присвячені:
•

аналізу
національного
механізму
ґендерної рівності, особливо Закону
України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей для жінок та
чоловіків в Україні» та розробці
рекомендації
щодо
його
вдосконалення (перша робоча група);
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Національний механізм
забезпечення ґендерної рівності

Верховна Рада України

Омбудсмен з прав людини

Підкомітет з міжнародних правових
питань та ґендерної політики

Відповідальні з ґендерних питань в
усіх 35 комітетах Верховної Ради
України

Радник з ґендерних питань
Голови Верховної Ради України

Кабінет Міністрів України

Міжвідомча рада з питань сім’ї,
ґендерної рівності, демографічного
розвитку та протидії торгівлі людьми

Сектор з питань сім’ї та молоді
департаменту гуманітарної
політики

Рівень міністерств

Міністерство сім’ї, молоді та спорту - центральний
виконавчий орган, відповідальний за
впровадження ґендерної політики

У 54 центральних органах виконавчої влади – один
із заступників керівника призначений
відповідальним за впровадження ґендерної
політики

Ґендерні радники Міністрів у 2
міністерствах України

Ґендерні робочі групи у 10
міністерствах

Обласний рівень

Обласні ґендерні координаційні
ради у 27 регіонах України

Відповідальні з ґендерних питань у 27
регіонах України (Заступники голів ОДА)

Ґендерні радники Голів ОДА у
19 областях України

Обласні управління у справах сім’ї,
молоді та спорту

18 ґендерних центрів (Ґендерні ресурсні
центри, ґендерні освітні центри, центри
«Чоловіки проти насильства)

Співпраця з громадськими
Сторінка
6 з 48
організаціями
ґендерного
спрямування

•

розробці рекомендації та списку нормативно-правових актів для
вдосконалення національного механізму забезпечення рівності, а також
рекомендацій щодо проектів цих документів (друга робоча група).

14 жовтня було проведено зустріч основних міжнародних, національних експертів
Програми, персоналу Програми та керівництва ПРООН. За результатами цієї зустрічі
розробляється брошюра для керівників державних органів із необхідності та методів
впровадження ґендерних підходів у їхню роботу. Ця брошура містить детальні та
практичні рекомендації із обгрунтуванням необхідності їхнього впровадження. Крім
того, визначено стратегію подальшого впровадження Програми. Ґендерний радник
Регіонального бюро ПРООН для Східної Європи та СНД пані Ко Міяо запропонувала
модель обміну досвідом, практиками впровадження ґендерних підходів, інформацією
про провідних міжнародних експертів, яких Програма планує залучати у 2010-2011
роках.
У результаті цієї діяльності були розроблені та обговорені проекти рекомендацій
щодо вдосконалення національного механізму забезпечення рівності та системи
моніторингу національних та регіональних програм ґендерної рівності. Експертні
групи визначили, що оскільки інституційні механізми для розвитку ґендерної політики
поки що не є досконалими в Україні, ініціативи мають бути зосереджені на створенні
інституційних процедур для ефективного аналізу та розробці політики та принципів
на основі ґендерного підходу.
Рекомендації (Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», «Організаційні та правові елементи інституційного
механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні»), розроблені національними та
міжнародними експертами, передані Міністерству сім’ї, молоді та спорту та іншим
національним партнерам проекту. В результаті цього МСМС розробило ряд проектів
нормативно-правових актів та запропонувало ініціативи із реформування
національного механізму забезпечення рівності з метою підвищення ефективності
його діяльності:
•
•
•
•

МСМС направило Наказ № 4059 від 19.11.2009 «Про затвердження Типового
положення про Ґендерний ресурсний центр» до Міністерства юстиції для
проведення державної реєстрації.
Підготовлено проект Наказу МСМС про Експертну раду з недопущення всіх
форм дискримінації за ознакою статі.
МСМС направило до Міністерства юстиції листа № 4.1/14647 (19.11.2009) про
внесення змін до Постанови КМУ «Про проведення ґендерно-правової
експертизи»
Підготовлено проект Закону про внесення змін до Закону «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків».

Крім того, ці рекомендації будуть представлені на спеціальному засіданні Міжвідомчої
Ради у справах сім’ї, ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми при Кабінеті
Міністрів України 17 грудня 2009 року.
Загальні рекомендації із реформування/підвищення ефективності національного
механізму забезпечення рівності складаються з трьох блоків. Обов’язковим атрибутом
розвинутої та інституційно сформованої політики є існування державної ідеології
(цілей, принципів, пріоритетів), а також заходів і механізмів її реалізації (законодавчих,
інституційних, фінансових, інформаційних, наукових, кадрових та ін). Тому, з нашої
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точки зору, для ефективного функціонування національного механізму необхідно
забезпечити:
і. Розвиток законодавчої бази, що передбачає:
•

•
•

Визначення концептуальних засад реалізації державної політики (розробка
політичної пропозиції та концепції реалізації державної політики – згідно §68
глави 8 регламенту Кабінету міністрів, затвердженого Постановою Кабінету
міністрів від 18 липня 2007 р. n 950 (зі змінами) або Національного плану дій
(як це передбачено у законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків»)
Розробка концепції Державної програми з утвердження ґендерної рівності на
2011-2015 роки та на її основі – відповідної державної програми
Внесення змін до Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» та інших законів
(зокрема, щодо
удосконалення проведення ґендерно-правової експертизи)

іі. Інституційні зміни:
• створення відповідного координуючого органу (при Кабінеті міністрів)
• створення окремого міністерства чи державного комітету з реалізації
державної політики в сфері ґендерної рівності
• реформуванння інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
(омбудсмен з ґендерних питань)
• поширення практики призначення радників з ґендерних питань або створення
консультативно-дорадчих органів, експерних робочих груп з ґендерних питань
• покращення взаємодії між існуючими державними органами (переглянути
статус міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного
розвитку та протидії торгівлі людьми)
• покращення кадрового забезпечення (через запровадження систематичного
навчання державних службовців)
• розробка працюючого механізму використання державної ґендерної
статистики
ііі. Активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної ґендерної
політики:
• інституціалізація механізмів лобіювання
• проведення аналізу діяльності громадських рад при Кабінеті Міністрів та інших
органах
• проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади
• проведення консультацій з громадскістю щодо напрямів удосконалення
державної політики
Крім цього, для зміцнення національного механізму забезпечення рівності в Україні
експерти рекомендують наступні заходи та ініціативи:
•

надання підтримки у подальшій розробці прагматичної політики та
законодавства для забезпечення ґендерної рівності у суспільстві, зокрема
детального законодавства (списку нормативно-правових актів) щодо рівного
представництва жінок та чоловіків у виборних органах та на вищих посадах
державної служби, а також чіткого визначення обов’язків усіх органів та
посадовців у забезпеченні ґендерної рівності на різних рівнях та у різних
секторах державного управління, а також заходів підвищення ефективності
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•
•
•

•

•

координації зусиль держави в напрямку впровадження ґендерної політики;
розробка та оновлення законодавства у тісно пов’язаних сферах (боротьба з
торгівлею людьми та ґендерним насильством, сімейного та трудового
законодавства) з метою врахування останніх змін у політиці ґендерної рівності;
розробка якісних секторних та регіональних стратегій та програм ґендерної
рівності, що мають бути орієнтовані на результати та включати показники для
вимірювання прогресу;
покращення можливостей державних установ зі збору ґендерно-чутливої
статистики, використання ґендерного аналізу та інтеграції ґендерних підходів у
планування іншої діяльності у секторах на центральному та регіональному
рівні;
зміцнення спроможності Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту
відігравати провідну роль у наданні іншим міністерствам підтримки у
проведенні ґендерного аналізу та інтеграції принципів ґендерної рівності в їх
галузеву політику;
розширення можливостей уряду у використанні аналізу політики з
урахуванням ґендерних принципів, розробці відповідних процедур, правил та
інструкцій.

Громадянське суспільство має підтримувати розвиток можливостей уряду з
проведення ефективних консультацій та залучення зацікавлених сторін та груп
громадянського суспільства в рамках усього циклу формування та реалізації політики
з приділенням особливої уваги забезпеченню рівних можливостей для участі жінок та
чоловіків. Рекомендації експертів для громадянського суспільства включають
наступне:
•

•
•
•
•

надання підтримки ефективній діяльності державних консультативних та
дорадчих органів, що мають відношення до політики ґендерної рівності,
зокрема Міжвідомчій раді у справах сім’ї, ґендерної рівності та протидії торгівлі
людьми, діяльність якої координує Міністерство у справах сім’ї, молоді та
спорту;
підвищення ефективності громадських рад на центральному та регіональному
рівні у тому, що стосується проведення політичних консультацій з ґендерних
питань;
розробка для державних службовців процедур та правил проведення
ефективних консультацій з питань ґендерної рівності із зацікавленими
сторонами у рамках усього процесу формування та реалізації політики;
розширення можливостей уряду з інтеграції ґендерних підходів у процес
реалізації політики в усіх пріоритетних секторах;
розширення можливостей Міністерства юстиції зі здійснення ґендерної
експертизи нового та чинного законодавства.

На основі цих загальних рекомендацій розробляються рекомендації для різних
інститутів влади та різних секторів, а також проекти документів для створення або
зміни існуючих елементів національного механізму забезпечення рівності.
Враховуючи активну участь представників центральних органів виконавчої влади (а
саме Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту) у діяльності вищезазначених груп
та консультаціях, очікується, що ці рекомендації будуть запроваджені у послідовний
та координований спосіб.
Сторінка 9 з 48

Крім цього, були успішно реалізовані заходи, спрямовані на інституціоналізацію
мережі фасилітаторів та ґендерних експертів. Підвищено рівень знань учасників у
сфері покращення функціонування національного механізму забезпечення рівності.
Міжнародним експертом (пані Доно Абдуразакова) були розроблені програми
тренінгів, які успішно використовувалися для підвищення ґендерної чутливості та
впровадження ґендерної політики у діяльність ґендерних робочих груп міністерств,
радників з ґендерних питань при ОДА та представників обласних Координаційних
рад. (Свої знання під час тренінгів підвищили 56 осіб з 17 міністерств та близько 100
осіб, представників усіх областей України).
У 2009 р. Програма розробила
рекомендації
із
включення
принципів ґендерної рівності у
закони, що регулюють сферу
праці
та
зайнятості.
Для
підготовки
зазначених
рекомендацій був залучений
міжнародний експерт пан Пер
Ларссон
(Швеція)
та
національний
експерт
пані
Ольга Аксьонова. Відповідно до
висновків цих експертів, Україні
бракує чіткої стратегії розвитку
сучасного ринку праці, який
стане
конкурентним
та
захищатиме
працюючих,
особливо, їй Україні бракує стратегії, яка забезпечить кращі можливості поєднання
роботи та сімейного життя. Ситуація, що склалася в Україні на сьогоднішній день, є
складною для працівників з сімейними обов’язками. Відпустки по догляду за дитиною
виглядають щедрими лише на папері. Насправді їх складно застосовувати, зокрема,
через досить високий рівень неофіційної зайнятості серед тих, хто перебуває у
відпустці для догляду за дитиною. Чоловіки рідко беруть такі відпустки не лише через
традиційний розподіл домашніх обов’язків, але й через те, що фактично відсутня
інформація про можливість надання декретної відпустки чоловікам та не проводяться
відповідні інформаційні та просвітницькі заходи. Гнучкий графік роботи також не
поширений, і роботодавці загалом скептично ставляться до обговорення гнучкого
графіку роботи з працівниками, які мають сімейні обов’язки. Хоча у міських
поселеннях дошкільні заклади (різних типів: як державні, відомчі, так і приватні)
відносно доступні, особливо, для забезпечених сімей, які можуть користуватися
приватними послугами, їх кількість значно обмежена на селі. Забезпеченість дітей
шкільного віку старше трьох років місцями у дошкільних закладах становить близько
60%. Викликає занепокоєння й інша тенденція – велика різниця в оплаті праці жінок та
чоловіків, яка становить майже 30%. Справжня різниця в оплаті праці, зазначили
експерти, скоріше за все, значно перевищує офіційні показники, оскільки статистичні
дані не враховують неофіційну зайнятість.
Загалом Україні потрібно розробити стратегію модернізації ринку праці, яка
включатиме цільові показники та контрольні індикатори, що дозволить скоротити
ґендерну різницю в оплаті праці та забезпечити кращий баланс між сім’єю та роботою.
Зокрема, Україні потрібно:
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•

•
•
•
•
•
•

усунути ґендерну різницю в оплаті праці шляхом заохочення жінок до
зайнятості у високооплачуваних секторах, наприклад, у технологічних
секторах, та шляхом розгляду питань про ґендерну рівність під час
колективних переговорів та обговорення мінімального рівня заробітної плати;
провести ретельне вивчення впливу неофіційної зайнятості на ґендерну
рівність;
підвищити кваліфікацію служб зайнятості, щоб вони задовольняли різноманітні
потреби жінок та чоловіків та долали ґендерні стереотипи;
підвищити кваліфікацію профспілок у контексті підвищення ґендерної рівності;
започаткувати національну кампанію підтримки декретних відпусток для
чоловіків;
переглянути наслідки та доцільність «захисного» регулювання роботи жінок;
а також вдосконалити статистику про сферу праці з точки зору ґендерної
диференціації.

Очікуваний Результат 1.2. Розроблена система моніторингу виконання Державної
програми з утвердження ґендерної рівності на період до 2010 р.
Розробка рекомендацій з покращення моніторингу національної ґендерної політики
та програм була координована з розробкою загальної структури національного
механізму забезпечення рівності з метою уникнення дублювання та забезпечення
комплексності рекомендацій. Моніторинг реалізації ґендерної політики та ґендерних
програм є однією з ключових функцій національного механізму забезпечення
рівності, отже розробка рекомендацій
з моніторингу стала задачею для обох
експертних робочих груп.
Що стосується вдосконалення системи
моніторингу загальнодержавних та
регіональних
програм
ґендерної
рівності, експерти рекомендують
підтримувати
розвиток
та
інституціоналізацію
систем
моніторингу та оцінки, особливо що
стосується
вимірювання
різного
впливу політики на жінок та чоловіків, що зрештою має сприяти кращому врахуванню
ґендерних аспектів у прийнятті рішень та сприяння ефективності цих рішень.
Запропоновані ініціативи, зокрема, включають:
•
•
•
•
•

надання підтримки Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту у складанні
річних звітів щодо стану ґендерної рівності в Україні відповідно до вимог
Державної програми з утвердження ґендерної рівності на період до 2010 р.;
надання підтримки регіональним органам влади у проведенні оцінки
регіональних програм ґендерної рівності;
надання підтримки Держкомстату, а також регіональним відділам статистики у
створенні інституційних можливостей для задоволення зростаючих потреб у
зборі та аналізі ґендерно-чутливої статистики;
розробку процедур, правил та посібників з моніторингу та оцінки політики
ґендерної рівності на центральному та регіональному рівні;
поширення кращих практик використання системи моніторингу обласних
програм досягнення рівності.
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З метою поширення кращих практик використання системи моніторингу обласних
програм досягнення ґендерної рівності був проведений Всеукраїнський семінар у
Вінниці, участь у якому взяли представники усіх областей України. Детальніше про
результати цього семінару дивіться у параграфі «Очікуваний Результат 4.2» цього
звіту.
Рекомендації міжнародного експерта щодо покращення системи моніторингу
включають наступні кроки:
•

Побудова партнерських відносин і підсилення координації між міністерствами,
державними установами, ОДА, парламентськими комісіями і інститутами
громадянського суспільства, які беруть участь у процесі здійснення
моніторингу. Для досягнення цих цілей необхідно провести семінари, щоб
досягнути консенсусу у загальному розумінні основних принципів
моніторингу, визначенні термінів і виявлення списку основних індикаторів;

•

Заходи зі створення та посилення потенціалу
моніторингу;

•

Експертиза законодавчих актів і нормативних документів у ґалузі моніторингу,
та виявлення таких, які можуть потребувати експертизи (оцінки) з точки зору
ґендерної перспективи на предмет відповідності принципам ґендерної
рівності і внесення необхідних поправок;

•

Підтримка міністерств і відомств у виявленні ґендерно-чуйних і специфічних
індикаторів;

•

Включення експертів з ґендерних питань в усі робочі групи, що працюють над
створенням національних та місцевих стратегій і програм;

•

Заходи по створенню структур на національному, регіональному і місцевому
рівнях для інституалізації ґендерно-чуйного моніторингу;

•

Розробка стандартного формату звітності для відповідних процедур і
стандартних методів збору даних;

•

Надання підтримки організаціям громадянського суспільства для забезпечення
незалежного моніторингу;

•

Розробка і реалізація стратегій з інформування громадськості.

у царині ґендерно-чуйного

Спираючись на ці рекомендації та проектний документ, на наступний рік Програмою
заплановані семінари з питань моніторингу обласних програм у регіонах України.
Очікуваний Результат 1.3. Надана підтримка інституціоналізації національного
механізму забезпечення рівності
На додаток до розробки рекомендацій щодо покращення структури національного
механізму забезпечення рівності та ряду нормативно-правових актів, що
регулюватимуть обов’язки та функції конкретних органів та посадових осіб, які
працюють у системі національного механізму забезпечення рівності жінок і
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чоловіків, метою програми є одночасний розвиток інституційної спроможності цього
механізму. Цей підхід був обраний з наступних міркувань. Вважається, що якщо
рекомендації щодо покращення національного механізму забезпечення рівності
розробляються безпосередньо
у структурі механізму та з
провідною
роллю
його
представників,
а
не
нав’язуються механізму ззовні,
це є більш ефективним та
відповідає
положенням
Паризької декларації 2005 р. У
цьому
другому
випадку
(нав’язування
ззовні)
представники не вважатимуть
запропоновані рекомендації та
ініціативи
чимось
своїм,
результатом власної праці; вони
піддаватимуть
сумніву
можливість їх застосування до
українського контексту. Активне залучення представників національного механізму
забезпечення рівності до розробки комплексного та широкомасштабного
вдосконалення механізму, що має відбуватися паралельно з розширенням
інституційної спроможності державного механізму, є невід’ємною складовою стратегії
цієї Програми.
У рамках цього підходу була надана підтримка в організації та проведенні засідання
Міжвідомчої ради у справах сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та
протидії торгівлі людьми “Аналіз виконання Державної програми з утвердження
ґендерної рівності на період до 2010 р.”
У засіданні, присвяченому аналізу ґендерної політики Уряду України, реалізації
Державної програми з утвердження ґендерної рівності на період до 2010 р. та
плануванню діяльності на наступний рік взяли участь представники центральних
органів виконавчої влади (заступники Міністрів та директори департаментів) з 10
міністерств, представники міжнародних організацій, наукових закладів, журналісти та
експерти (загалом 120 осіб). Цей захід був проведений у Кабінеті міністрів 21 травня
2009 р.
Учасники засідання були ознайомлені з європейськими та українськими стратегіями
ґендерного мейнстрімінгу та покращили свої можливості з професійної та успішної
інтеграції цих стратегій в українську ґендерну політику. Крім цього, учасники
проаналізували існуючу політку держави у забезпеченні рівних можливостей для
чоловіків та жінок, а також обговорили плани на майбутнє. Була визначена роль
Міжвідомчої ради у підтримці ґендерної політики та реалізації Державної програми з
утвердження ґендерної рівності на період до 2010 р.
Під час проведення Міжвідомчої ради у справах сім’ї, ґендерної рівності,
демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми були прийняті рекомендації та
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зроблені доручення щодо представлення Центральними органами виконавчої влади
звітів з виконання Державної програми з утвердження ґендерної рівності на період до
2010 р., удосконалення статистичної звітності з урахуванням ґендерних відмінностей
та проведення відповідного навчального семінару для ЦОВВ.
Засідання Міжвідомчої ради у справах сім’ї, ґендерної рівності, демографічного
розвитку та протидії торгівлі людьми 17 грудня буде присвячене обговоренню
попередніх результатів виконання Державної програми з утвердження ґендерної
рівності на період до 2010 р. та підготовки до розробки нової Державної програми на
період 2011 – 2015.
Очікуваний Результат 1.4. Створено групу професійних національних тренерів із
запровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади
Ця стратегічна діяльність запланована на всі 3 роки реалізації Програми. У першому
півріччі питання організації навчання були обговорені з державними партнерами:
Головним управлінням державної служби України, Національною академією
державного управління при Президенті Україні, Школою вищого корпусу державної
служби про Головному управлінні
державної служби України, а також
Міністерством у справах сім’ї,
молоді та спорту. Міністр у
справах сім’ї, молоді та спорту пан
Павленко надіслав Віце-прем’єрміністру пану Григорію Немирі
прохання
про
включення
ґендерних питань у програми
підвищення
кваліфікації
державних
службовців.
Це
питання
буде
обговорене
українською частиною Комітету з
питань співробітництва УкраїнаЄС. Потреба у національних
тренерах, які пройдуть підготовку у програмі тренінгу для тренерів та проводитимуть
тренінги для державних службовців у 2010-2011 рр., була оголошена паралельно із
визначенням аспектів організації навчання.
На прохання Міністерства сім‘ї, молоді та спорту, яке було підтримане під час
проведення оцінки проекту за результатами Вступної фази Проекту, група
підготовлених тренерів має складатись не менш ніж з 60 осіб. Мета програми «тренінг
для тренерів» – підготувати 60 тренерів з питань ґендерної чутливості та ґендерного
мейнстрімінгу з усіх регіонів України, щоб проводити у наступному тренінги за
каскадним принципом для державних службовців з метою забезпечити застосування
ґендерних принципів державними службовцями на всіх рівнях та в усіх галузях.
Необхідно забезпечити, щоб у кожній області 2 тренери одночасно могли проводити
тренінги для державних службовців, необхідно також враховувати ризик того, що
дехто з тренерів в силу різних причин не зможе бути постійно залученим до роботи. У
ході цього тренінгу 60 тренерів отримують навички фасилітаторів та знання методики
навчання, які пізніше допоможуть їм провести для інших державних службовців
тренінги з розширення можливостей. У цю групу з 60 осіб входить по одному
представнику з кожного з 25 обласних територіальних підрозділів Головного
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управління державної служби України. Після завершення навчальної програми
тренери працюватимуть у кожній області у парах, при цьому в кожній парі один
тренер буде з відповідного територіального підрозділу. Участь представників
областей є особливо важливою з огляду на те, що територіальний підрозділ у кожній
області також відповідає за відбір, підготовку, призначення та підвищення кваліфікації
державних службовців. Ті, хто проходить навчання за програмою тренінгу для
тренерів, проведуть тренінги для державних службовців 5-8 категорії посад у
регіональних центрах.
Програма надала інформацію про тренінг для тренерів всім зацікавленим особам в
усіх регіонах України за допомогою різних ЗМІ, зокрема газет, Інтернету, а також
регіональних мереж Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні. Крім
цього, кожний територіальний підрозділ Головдержслужби на обласному рівні мав
запропонувати принаймні двох кандидатів для участі у програмі. Остаточний відбір
учасників був здійснений наприкінці липня 2009 р. на основі ряду критеріїв,
розроблених у Програмі, зокрема мотивації, рівня освіти, попереднього досвіду тощо.
Працівники програми зроблять все можливе для того, щоб забезпечити ґендерний
баланс серед учасників, ретельно відбираючи найбільш кваліфікованих та
зацікавлених кандидатів.
Навчальна програма охоплює усі ключові концепції ґендерної рівності з тим, щоб
врахувати всі рівні підготовки та заповнити прогалини у знаннях учасників. Метою
тренінгу для тренінгів є покращення обізнаності, знань та навичок учасників у сфері
ґендерної чутливості та ґендерного мейнстрімінгу, а також розвиток спроможності
учасників діяти в якості тренерів для проведення «каскадних» тренінгів в усіх регіонах
України. Навчання було розподілене на три складові: ключові ґендерні концепції,
галузевий аналіз, навички фасилітаторів/тренерів. Для проведення тренінгів
відібрано міжнародного експерта – пані Біллур Гунгорен з Туреччини.
Перша сесія тренінгу пройшла з 17 вересня по 2 жовтня 2009 року, друга була
запланована на 29 жовтня – 13 листопада, але внаслідок запровадження карантину в
Україні протягом 1-21 листопада 2009 року, друга сесія була завершена лише 11
грудня. На початок 2010 року запланована третя та підсумкова сесії, після чого
підготовлені тренери зможуть приступити до систематичного підвищення кваліфікації
державних службовців у всіх областях України. За результатами тренінгу для тренерів
на початку 2010 року буде видано відповідний посібник, що буде використовуватися
під час проведення тренінгів у 2010-2011 роках.
Очікуваний Результат 1.5. Покращена спроможність державних органів збирати та
використовувати статистичні дані з ґендерних питань.
Програма підтримувала розвиток спроможності збирати та обробляти ґендерну
статистику у своїй попередній діяльності, разом з тим, ініціатива з покращення
спроможності держави збирати та використовувати статистичні дані з ґендерних
питань у формуванні та реалізації політики є новою як для ПРООН, так і для
української системи збору та використання статистики. Ця ініціатива розроблялася у
формі комплексної моделі інтеграції ґендерної статистики у формування державної
політики (на національному, галузевому та регіональному рівні). Концепція Програми
передбачає використання ґендерної статистики в якості джерела інформації для
визначення соціальних проблем, ґендерних потреб чоловіків та жінок в Україні, а
отже для розробки національних, регіональних та галузевих програм, планів та
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заходів. Ця діяльність є новою для Програми у рамках сприяння ґендерному
мейнстрімінгу в Україні.
Початковий аналіз якості ґендерної статистики вказує на те, що статистичні показники
ґендерного розподілу є скоріше фрагментарними. Дуже важко оцінити реальні
ґендерні розриви на національному та регіональному рівні. Існує потреба у нових
показниках, які уможливили б реальну оцінку розвитку ґендерної рівності в Україні.
Створення ґендерної статистики є реальною проблемою. Нам потрібне краще
відокремлення даних та нові показники. Також необхідно розвинути потребу у
відокремлених ґендерних даних на рівні центральних органі виконавчої влади. У
деяких установах можливості у сфері ґендерного мейнстрімінгу все ще обмежені,
отже потреба у ґендерній статистиці є також досить низькою. Відокремлена ґендерна
статистика використовується лише у Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві
оборони, Міністерстві праці та соціальної політики та у Міністерстві у справах сім’ї,
молоді та спорту. Ці міністерства використовують ґендерну статистику у своїй роботі
та плануванні своєї діяльності. Вони також використовують ґендерну статистику для
підвищення ефективності своєї діяльності. Утім, вони помічають відсутність корисної
інформації у цій сфері. Державному комітету статистики України все ще не вистачає
ресурсів та спроможності для відокремлення ґендерних даних. Існуюча ґендерна
статистика не відображає реальний ґендерний баланс, оскільки сфокусована на
узагальнених даних і не всі показники розподіляє за статтю. Така ж сама методика
використовується в офіційних документах. Ґендерна статистика все ще не є
поширеною. Збільшення обсягу ґендерної статистики може забезпечити більше
інформації, потрібної для планування політики та прийняття збалансованих рішень.
Після визначення цих задач та проблем, експерти Програми дійшли висновку, що
перший етап підтримки удосконалення збору ґендерної статистики має складатися з
аналізу національної інформаційної бази даних ґендерної статистики та визначення
усіх необхідних статистичних даних та показників, навіть якщо вони ще не розроблені.
Лише на наступному етапі рекомендується визначити та проаналізувати конкретні
показники, що будуть офіційно запитані. Порівняння фактичних та необхідних
статистичних даних та показників вкаже на різницю, що є важливим для подальшого
розвитку та вдосконалення ґендерної статистики.
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні врахувала результати зустрічі з
Заступником Голови Держкомстату пані Наталею Власенко (14 квітня 2009 року) та
запити багатьох органів виконавчої влади щодо ґендерної статистики і розробила
проект аналізу наявного представлення ґендерно-дезагрегованих даних у
статистичній звітності, а також виявленні ґендерних розривів у стандартних
статистичних даних. Враховані також були попередні рекомендації по вдосконаленню
ґендерної статистики у державних звітах . Програма залучила трьох українських
експертів, для виконання цієї роботи. Результати роботи експертів щодо аналізу
наявного представлення ґендерно-дезагрегованих даних у статистичній звітності, а
також виявлення ґендерних розривів у стандартних статистичних даних й розробці
рекомендацій по вдосконаленню ґендерної статистики у державних звітах на
прохання Міністерства у справах сім»ї, молоді та спорту України були представлені на
семінарі для представників органів виконавчої влади по використанню ґендерної
статистики (8 грудня 2009 року).
Програма планує на наступний рік проведення семінари з використання ґендерної
статистики у 5 областях України для представників обласних органів виконавчої влади
– користувачів статистики.
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Досліджуючи ресурси для ефективного формування політики та розподілу коштів з
належним урахуванням ґендерних проблем, що існують в українському суспільстві,
Програма також визначила ґендерне бюджетування у якості важливого джерела..
Розроблені заходи з розвитку можливостей використовувати методику ґендерного
бюджетування, які будуть реалізовані в рамках Програми, державними посадовими
осібами, депутатами Верховної Ради, обласних та місцевих рад,.
9 квітня 2009 р. був проведений семінар з ґендерного бюджетування для радників з
ґендерних питань комітетів Верховної Ради України, в якому взяли участь 42
представники. Було визначено, що в якості орієнтиру для подальших змін у
національному ґендерному механізмі України та його вдосконаленні, особливо за
часів економічної кризи, слід використовувати найкращі практики та досвід державчленів Європейського Союзу. Програма планує розробити наступного року
рекомендації для міністерств та комітетів (особливо бюджетного) Верховної Ради
України з покращення системи формування бюджету з урахуванням підходів
ґендерного бюджетування. 42 спеціалісти парламентських комітетів, державних
установ та організацій покращили свою спроможність враховувати ґендерний вимір у
плануванні, виконанні та контролі за бюджетним процесом.
РЕЗУЛЬТАТ 2. Система освіти позбавлена ґендерних стереотипів та
упереджень, забезпечено ґендерний баланс підручників та освітніх програм
Очікуваний Результат 2.1. Ґендерні
стандарти запроваджені у системі
освіти.
Напрям ґендерної освіти (тобто
впровадження ґендерних стандартів у
систему освіти, навчальні плани,
підручники та методику викладання) є
новою ініціативою і для Програми, і для
Уряду України. В процесі реалізації
Програми
вирішено
застосувати
комплексний та системний підхід до
подолання ґендерної упередженості у системі освіти. Результатом проведених
консультацій стало визначення чотирьох основних напрямів залучення Програми:
•
•
•
•

запровадження ґендерних стандартів викладання у середніх та вищих
навчальних закладах України;
розробка рекомендацій для вчителів з подолання ґендерних стереотипів у
процесі викладання;
ґендерна експертиза шкільних посібників, підручників та навчальних програм;
розробка ґендерно-чутливих програм для студентів педагогічних навчальних
закладів.

Було створено 6 тематичних експертних груп, які працюють у відповідних напрямах (4
групи працюють над ґендерними стандартами в освіті (впровадження ґендерних
підходів у систему дошкільної та початкової освіти, середньої освіти, вищої освіти,
професійно-технічної освіти), 1 група займається ґендерною експертизою навчальних
програм, і ще 1 група працює над проблемою подоланням ґендерних стереотипів у
роботі вчителів). У діяльності цих 6 робочих груп беруть участь понад 50 національних
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експертів, спеціалістів Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім’ї,
молоді та спорту та експертів Програми. Проведена серія консультацій у формі
робочих зустрічей.
Крім того, 19 червня міжнародний експерт пані Маріна Благоєвіч (Сербія) провела
тренінг-семінар для місцевих експертів та співробітників Програми щодо найкращого
досвіду та практик запровадження ґендерних підходів у систему освіти.
Діяльність Програми в рамках компоненту впровадження ґендерних підходів у
систему освіти охоплює такі аспекти:
• підтримка запровадження ґендерних стандартів викладання в системі
середньої та вищої освіти України;
• підвищення здатності вчителів до подолання ґендерних упереджень в освіті та
забезпечення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості у системі освіти в
Україні;
• сприяння запровадженню ґендерної чутливості в українському суспільстві
через систему освіти.
В результаті цієї діяльності були розроблені три блоків рекомендацій:
1) рекомендації стосовно ґендерних стандартів в освіті, розроблені на основі
найкращої практики ЄС та вимог Болонського процесу;
2) рекомендації стосовно ґендерного аналізу навчальних програм;
3) рекомендації для вчителів з подолання ґендерних стереотипів у процесі
навчання.
Оскільки це перша комплексна інтервенція Програми у цей напрям, перед
експертами та державними службовцями постало завдання визначити конкретні
проблеми впровадження ґендерних підходів в освіту. Основні проблеми цього
напряму розглянуті нижче. Проблема ґендерної освіти та обізнаності в Україні є
надзвичайно гострою. Свідомість людей, моделі поведінки та стереотипи формуються
у дошкільних закладах, середній школі та у вищих навчальних закладах, проте замість
створення середовища, вільного від ґендерних стереотипів та упереджень, система
освіти України формує та примножує їх. Деякі університети України намагаються
запровадити ґендерну освіту шляхом введення спеціальних курсів, проте цим
заходам
бракує
системності, і навчальні
програми приділяють цим
питанням надто мало часу.
Ґендерні
питання
не
враховуються у процесі
планування та організації
роботи у багатьох сферах
життя
сучасного
українського суспільства.
Все це призводить до
такої ситуації, коли молоді
українці,
які
мають
реформувати
соціальні,
економічні та політичні
процеси у країні, все ще
керуються у власному
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житті стереотипізованими поглядами про роль, права та обов’язки жінок і чоловіків,
тощо. Ці стереотипи не дозволяють українському суспільству перейти на новий етап
свого розвитку, адже програми регіонального та національного розвитку, бізнесплани великих і середніх підприємств та програми великих політичних сил країни все
ще розробляються без урахування ґендерних питань.
Фінальні рекомендації будуть представлені на круглому столі 22 грудня. Враховуючи
те, що рекомендації розроблялися для освіти різного рівня (від дошкільної до вищої),
а також те, що рекомендації є досить деталізованими і конкретними, адже вони
стосуються більшості предметів та навчальних курсів, немає необхідності та
можливості робити стислий аналіз всіх рекомендацій у цьому звіті. Але можна
визначити основні принципи, на яких ці рекомендації базуються.
Отже, експерти вказали на необхідність підвищення ґендерної збалансованості у
текстах, практиці викладання, а також у складі керівників та співробітників шкіл. Вони
також вказали на необхідні зміни у процесі формування, реалізації та моніторингу
освітньої політики, включаючи поглиблений аналіз освітньої статистики та
розширення ролі педагогічних навчальних закладів і НУО у формуванні нової
освітньої політики та практики. Окрім того, підкреслюється необхідність підтримки
спеціальних досліджень ґендерних відносин та інституціоналізації цих досліджень.
Рекомендації містять пропозиції конкретних дій та заходів, які необхідно реалізувати
для забезпечення належного представлення ґендерних ролей у системі освіти,
подолання ґендерної упередженості у системі освіти та формування
недискримінаційної культури в Україні. Високий рівень участі фахівців Міністерства
освіти і науки у процесі розробки рекомендацій є необхідною передумовою
ефективного та інтенсивного запровадження цих рекомендацій у систему освіти
України.
У сфері вищої освіти експерти запропонували наступні шляхи вдосконалення
ґендерної складової її стандартів:
•
•
•
•
•
•
•

включити окремі теми ґендерної проблематики до нормативних курсів
соціально-гуманітарного циклу;
ввести ґендерний компонент до контексту викладу окремих тем означених
курсів;
передбачити можливість введення окремих ґендерних курсів (за професійним
спрямуванням) до варіативної частини навчальних планів;
надати можливість студентам обирати спецкурси ґендерного спрямування;
розширити ґендерну тематику наукової роботи студентів (навчальні проекти,
доповіді, наукові статті, курсові та дипломні роботи);
враховувати ґендерні особливості студентської аудиторії під час підготовки
навчальних занять;
включити ґендерну проблематику до переліку виховних заходів вищої школи.

Виховання громадян в умовах розбудови демократичного суспільства передбачає
інтегрування ґендерного підходу у освітньо-гуманітарний простір. Ґендерна
рівноправність можлива за умови належного виховання дівчаток і хлопчиків, зокрема
особистісно орієнтованого підходу до виховання дітей, їхньої орієнтації на
партнерство у міжстатевій взаємодії та взаємозамінність у виконанні майбутніх
сімейних та соціальних ролей.
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Саме тому у рамках Програми підготовлено рукопис «Як навчати школярів долати
ґендерні стереотипи: (конспекти занять) – навчально-методичний посібник», який
буде подано у друк наступного року.
Очікуваний Результат 2.2. Створена група професійних національних тренерів з
питань запровадження ґендерних підходів та забезпечення ґендерної чутливості у
системі освіти.
Реалізація цього стратегічного напряму запланована на усі 3 роки впровадження
Програми. У перше півріччя відбулося обговорення методики підготовки з
державними партнерами: Міністерством освіти і науки, Академією педагогічних наук
України та Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту. Пошук національних
тренерів, які розвиватимуть свій потенціал, беручи участь у тренінгу тренерів, і які
проводитимуть навчання вчителів у 2010-2011 рр., розпочався паралельного з
процесом визначення методики навчання.
Мета тренінгу для тренерів – підготувати 60 тренерів з усіх регіонів України з питань
забезпечення ґендерної чутливості та впровадження ґендерних підходів для
застосування вчителями ґендерних принципів в усіх навчальних закладах України.
Зокрема, тренінг дозволить передати спеціальні навички та знання з методики
навчання тренерам, які, у свою чергу, будуть проводити навчання вчителів з метою
розвитку їх кваліфікації. Для цього буде використана база інститутів підвищення
кваліфікації вчителів. Очікується, що українські вчителі звертатимуть увагу на
забезпечення у процесі навчання недискримінації, що, в свою чергу, зумовлюватиме
руйнацію та відхід від стереотипних моделей поведінки і сприятиме створенню нових
можливостей для розвитку особистості. Нерівність залишається і може ще більше
поглиблюватися, якщо освіта, навчання та культура продовжуватимуть формувати
ґендерні стереотипи. Жінки та чоловіки часто обирають шлях традиційної освіти та
навчання, де жінки отримують менш престижні та менш оплачувані професії. Отже,
освіта має зосереджуватися на подоланні ґендерних стереотипів з дитинства,
забезпечуючи для викладачів та учнів можливості навчання, які підвищуватимуть їх
обізнаність з цього питання, та підтримуючи молодих жінок та чоловіків (дівчат та
хлопців) обирати різноманітні та ширші освітні шляхи.
Через різні медіа-канали: газети, Інтернет та регіональні мережі Програми рівних
можливостей та прав жінок в Україні Програма провела рекламу майбутніх тренінгів
для тренерів для усіх зацікавлених осіб з усіх регіонів України. До кінця липня 2009
року було завершено відбір учасників, який проводився за багатьма критеріями,
розробленими Програмою, наприклад: мотивація, освіта, попередній досвід тощо.
Фахівці програми намагалися відібрати найбільш кваліфікованих та зацікавлених
кандидатів серед заявників.
Тренінг для тренерів має на меті сформувати обізнаність, знання та навички учасників
навчання з питань забезпечення ґендерної чутливості та впровадження ґендерних
підходів у систему освіти і водночас зміцнюватиме потенціал учасників при
проведенні тренінгів в усіх регіонах України. Для полегшення підготовки тренерів в
рамках тренінгу для тренерів буде підготовлений відповідний посібник. Він стане
теоретичною основою, збіркою практичних прикладів та найкращої практики із
впровадження ґендерних підходів в освіту. Очікується, що цей посібник стане для
викладачів та тренерів відправною точкою для проведення аналізу різноманітних
практичних кроків для забезпечення ґендерної рівності в українських школах.
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До проведення тренінгів залучено міжнародного експерта пані Маргаріту
Янкаускайте (Литва). Проведено дві сесії тренінгів (перша – 17 вересня – 2 жовтня;
друга – 29 жовтня – 3 листопада та 1-11 грудня). Друга сесія відбувалася у два етапи у
зв'язку з введенням в Україні карантину. Проведення третьої сесії та підсумкових
занять заплановане на
січень-березень
2010
року. За результатами
тренінгу для тренерів на
початку 2010 року буде
видано
відповідний
посібник,
що
буде
використовуватися під
час
проведення
тренінгів у 2010-2011
роках.
Програмою оголошено
конкурс на розробку
концепцій
двох
навчальних курсів для
студентів педагогічних
ВНЗ (в т.ч. одного
дистанційного), розробка яких запланована на 2010 рік.
Очікуваний Результат 2.3. Підвищено громадську обізнаність та чутливість до
ґендерних питань
З метою інституціоналізації ґендерної освіти в Україні Програмою було оголошено
конкурс про створення ґендерних освітніх центрів та кафедр ґендерних студій в
університетах ІІI-ІV рівнів акредитації. В результаті було відібрано по три університети
для створення кафедр та центрів, із якими 22 грудня планується підписати угоди про
співробітництво. Кафедри та центри повинні розпочати діяльність у 2010/2011
навчальному році.
З метою створення розширення та зміцнення мережі експертів у сфері ґендерної
освіти були проведені 8 раундів експертних консультацій з питань ґендерної освіти
(12 березня, 20 березня, 7-9 травня; 29-31 травня; 4 вересня, 8-9 жовтня, 20 жовтня та
22 грудня) З обговорення актуальних питань і завдань впровадження ґендерної
освіти
Програмою також розпочато створення порталу ґендерної освіти та бази даних
експертів, а також збору та узагальнення доробків у цій сфері, бета-версія яких стала
доступною вже з грудня 2009 року. Розробка і наповнення порталу та бази даних
триватиме упродовж наступних років діяльності Програми. Передбачається, що
портал буде розвиватися та існувати і після закінчення Програми.
Програмою підготовлено перевидання навчального посібника «Ми різні – ми рівні»:
Основи культури ґендерної рівності» та два буклети для підвищення громадської
обізнаності.
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РЕЗУЛЬТАТ 3. Вдосконалено систему запобігання та протидії домашньому
насильству
Очікуваний Результат 3.1. Проведена оцінка механізму запобігання та протидії
насильству в сім’ї.
Інтервенції у цю галузь спрямовані насамперед на забезпечення підтримки у процесі
створення ефективного механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї. У перший
рік впровадження проекту планувалося провести оцінку існуючого механізму
запобігання та протидії насильству. Основна мета цього дослідження – вивчити та
оцінити сучасний стан українського державного механізму запобігання та протидії
насильству в сім’ї, його ефективність та комплексність, включаючи аналіз юридичних
норм законодавства України, наявність служб соціальної та медичної допомоги
жертвам насильства, а також аналіз профілактичних програм для правопорушників.
Розроблені рекомендації будуть використані у процесі удосконалення законодавства
України та національної системи запобігання і протидії насильству в сім’ї.
Для проведення цього дослідження ПРООН створила команду експертів у такому
складі:
• 1 юрист, який займається аналізом законодавства України, визначенням
прогалин у системі запобігання насильству в сім’ї, у разі потреби, розробкою
проектів підзаконних нормативно-правових актів;
• 1 юрист, який займається узагальненням, опрацюванням та редагуванням
представлених результатів та рекомендацій, що будуть підготовані іншими
експертами, розробкою при потребі проектів нормотворчих документів та
підготовкою зведеного звіту з рекомендаціями; цей фахівець очолює команду;
• 1 експерт у сфері охорони здоров’я, який займається аналізом проблем
медико-соціальної допомоги жертвам насильства в сім’ї та розробкою
пропозицій для модернізації цієї допомоги;
• 1 експерт з системи соціальних служб / соціальної допомоги, який займається
виявленням слабких місць у системі соціальної допомоги, роботі притулків та
інших соціальних служб для жертв, а також розробляє пропозиції щодо
вдосконалення системи надання допомоги ;
• 1 експерт-психолог, який займається розробкою рекомендацій для системи
освіти, особливо, для викладачів та психологів, з метою виявлення дітей та
підлітків, які потерпають від насильства в сім’ї, та надання їм необхідної
допомоги;
• 1 експерт, який займається вивченням українських превентивних та
корекційних програм для кривдників та можливостей впровадження кращого
європейського досвіду, створення служб та департаментів, які працюють з
кривдниками, а також вивчає типи осіб, які вчиняють насильство в сім’ї;
• 1 міжнародний експерт, добре обізнаний з європейським законодавством та
системою запобігання насильству, для надання рекомендацій щодо
подальших прогресивних змін у системі законодавства України з метою
удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, надання
рекомендацій у процесі розробки програм профілактики агресивної
поведінки та корекційних програм, співпраці з національними експертами у
процесі розробки рекомендацій та проектів законодавства України.
Разом з тим, при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту, яке є одним з
уповноважених органів державної влади із запобігання насильству в сім’ї, було
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спеціально створено експертну робочу групу, яка співпрацює з залученими ПРООН
експертами у процесі оцінки поточного механізму запобігання насильству в сім’ї,
виявлення проблем в даній галузі та вироблення рекомендацій стосовно існуючих
прогалин та невідповідностей. Робоча
група консультує найнятих експертів з
відповідних питань та обговорює
поради
експертів
стосовно
вдосконалення
національного
механізму запобігання насильству в
сім’ї.
10 грудня 2009 року рекомендації щодо
вдосконалення
національного
механізму запобігання та протидії
насильству в сім’ї
в Україні були
представлені на круглому столі за
участю представників МСМС, МВС та
інших органів, які мають протидіяти домашньому насильству в Україні.
Експерти визначають, що практика застосування законодавства України у сфері
попередження насильства в сім’ї засвідчила нагальну потребу в його суттєвому
вдосконаленні, оновленні, усуненні існуючих колізій та прогалин, а також приведенні
його у відповідність з Модельним законом ООН про попередження домашнього
насильства та іншими міжнародними стандартами щодо попередження насильства
сім’ї. Зокрема, в основу Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» на
стадії його розробки та ухвалення (2000-2001 р.р.) було покладено концепцію
превентивного законодавства, згідно з якою цей закон мав бути спрямований
переважно на вживання передбачених ним спеціальних попереджувальних заходів у
разі вчинення особою діянь, що складають насильство в сім’ї, але ще не містять складу
адміністративного правопорушення або злочину. Однак після внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення, який було доповнено ст. 173-2,
що з врахуванням внесених до неї змін передбачає адміністративну відповідальність
за вчинення насильства в сім’ї, а так само невиконання захисного припису особою,
стосовно якої він винесений, або непроходження корекційної програми, вчинення
насильства в сім’ї у будь-який спосіб та форму стало розглядатися як адміністративне
правопорушення.
Такий підхід обумовлює необхідність визначення порядку та послідовності вживання
спеціальних заходів з попередження насильства в сім’ї та заходів адміністративної
відповідальності за ті ж самі діяння, а також необхідність перегляду самої концепції
закону в цілому;
•

•

внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно
з якими визнати вчинення насильства в сім’ї та порушення вимог захисного
припису або непроходження колекційної програми самостійними
адміністративними правопорушеннями, викласти їх в окремих статтях,
вилучити з переліку адміністративних стягнень, що накладаються за вказані
правопорушення, штраф;
розглянути
питання
про
доцільність
встановлення
кримінальної
відповідальності за вчинення діянь, що становлять насильство в сім’ї, та
доповнення Кримінального кодексу України відповідним складом злочину.
Такий склад злочину виступатиме спеціальною нормою по відношенню до
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•
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•

•
•

статей кримінального кодексу, які визначають кримінальну відповідальність за
заподіяння смерті, тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чи вчинення
інших злочинних дій проти тілесної недоторканості, честі та гідності особи;
узгодити порядок вживання спеціальних заходів з попередження насильства в
сім’ї у випадках вчинення сімейного насильства, яке містить ознаки складу
злочину, та запобіжних заходів, передбачених кримінально-процесуальним
законодавством України (наприклад, порядок проходження особою, що
підозрюється у вчиненні насильства в сім’ї у формі злочину, корекційних
програм у разі, якщо до неї застосовано як запобіжних захід взяття під варту);
розширити перелік органів та установ, на які покладається вживання заходів з
попередження насильства в сім’ї, та включити до нього суди; прокуратуру;
служби у справах дітей; заклади та органи освіти; заклади та органи охорони
здоров’я; центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; установи
виконання покарань, а також визначити на законодавчому рівні обсяг їх
повноважень у цій сфері (ці повноваження мають бути виписані у законі про
попередження насильства в сім'ї; узгоджені між собою, відтворені у
відповідних законодавчих актах, які визначають загальний обсяг повноважень
цих органів та установ (Законах України «Про освіту», «Про охорону здоров’я»
тощо), що дозволить визначити алгоритм їх взаємодії на рівні закону та
уникнути принципових неузгодженостей щодо порядку їх підзвітності та
взаємодії на підзаконному рівні. У такому випадку на рівні підзаконних актів
потребуватимуть врегулювання лише процедурні, організаційній питання їх
взаємодії;
узгодити на законодавчому рівні порядок та процедури попередження
насильства в сім’ї та релевантних інститутів, які співвідносяться за обсягом
понять з категорію «насильство в сім’ї»;
відповідно до положень Модельного закону ООН про попередження
домашнього насильства та нагальних вимог української практики надати
право винесення захисного припису як спеціального запобіжного заходу та
форми оперативного реагування на вчинення насильства в сім’ї виключно
судам;
враховуючи, що суд виступає єдиним правозастосовним органом, який може
приймати рішення щодо обмеження основних прав і свобод особи у випадках,
передбачених чинним законодавством (зокрема, право користування житлом
та іншими об’єктами права власності, свобода пересувань, право на
недоторканість особистого та сімейного життя та інше), розширити перелік
заходів, які може містити захисний припис, зокрема, додати до них тимчасове
призупинення права користування особою, яка вчиняє домашнє насильство,
спільним із жертвою домашнього насильства помешканням та інші заходи,
передбачені Модельним законом ООН про попередження домашнього
насильства;
внести зміни до Цивільно-процесуального кодексу України та доповнити його
окремою главою, присвяченою винесенню судом захисних приписів
незалежно від порушення та розгляду адміністративної чи кримінальної
справи за фактом вчинення насильницьких дій або розгляду відповідної
справи про компенсацію моральної чи матеріальної шкоди в порядку
цивільного судочинства;
визначити органи та установи, уповноважені організовувати та провадити на
систематичній основі корекційні програми для осіб, що вчинюють насильство
в сім’ї;
розробити та здійснити апробацію методики корекції соціальної та сімейної
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поведінки осіб, що вчинюють насильство в сім’ї, з урахуванням їх статі, віку та
інших особистісних характеристик, закріпити її на законодавчому рівні;
запровадити поняття систематичності насильства в сім’ї та визначати
вчинення систематичного насильства в сім’ї підставою для примусового
розділу спільного житла та майна членів сім’ї, для чого внести відповідні зміни
до Сімейного та Житлового кодексів України;
запровадити концепцію попередження домашнього насильства до
Національної програми розвитку ювенальної юстиції та покласти на суди
ювенальної юстиції розгляд справ щодо запобігання домашнього насильства,
стороною в яких виступають неповнолітні;
сприяти розробці та затвердженню на законодавчому рівні Державної
програми щодо подолання насильства в сім’ї в українському суспільстві на
період до 2015 року та відповідного Плану дій.

В рамках цього компоненту Програми було проведено 2 семінари для помічників
Міністра внутрішніх справ та співробітників відділів регіонального контролю
управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності
органів внутрішніх справ «Проблеми моніторингу діяльності
органів внутрішніх справ України з протидії насильству в сім’ї» (910 липня та 14-15 грудня). Підвищено кваліфікацію 90 помічників
Міністра та співробітників відділів регіонального контролю
управління моніторингу дотримання прав людини із координації
діяльності органів внутрішніх справ України з протидії
насильству в сім’ї. Було розроблено та апробовано індикатори
моніторингу цієї діяльності.
За цією методикою проведені семінари у Запорізькій і
Кіровоградській областях. Також у 2 районах кожної області
проведено апробацію цієї методики. Це
довело потребу
налагодження координації між службами дільничних інспекторів, помічників Міністра
внутрішніх справ та співробітників відділів регіонального контролю управління
моніторингу дотримання прав людини у запобіганні та протидії домашньому
насильству.
У 2009 році представлено дослідження «Жінки і чоловіки в органах внутрішніх справ»
і «Жінки в органах внутрішніх справ». В рамках цих досліджень проаналізовано
кадровий склад МВС, визначено, як ґендерна проблематика відображена у роботі
Міністерства, розроблено відповідні зауваження та рекомендації.
Очікуваний результат 3.2. Увагу громадськості привернуто до питання запобігання
та протидії насильству в сім’ї.
Разом зі зміцненням національних механізмів запобігання та протидії насильству в
сім’ї Програма зосереджується на приверненні уваги спільноти до цього питання,
аби підвищити обізнаність громадськості та сприяти абсолютній нетерпимості до
насильства в сім’ї. Сприяння створенню середовища, вільного від насильства та
агресивної поведінки, є однією з цілей Програми. Це є і метою Національної кампанії
«Стоп насильству», яка була ініційована у 2008 році Міністерством України у справах
сім’ї, молоді та спорту та підтримана ПРООН і багатьма громадськими і міжнародними
організаціями.
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іншими партнерами.

На запит Міністерства Програма
розпочала інформаційну кампанію
і
підтримала
розробку
та
розміщення білбордів та сітілайтів,
присвячених
запобіганню
насильству в сім’ї. Досвідом
співробітництва
ПРООН
з
рекламними
агентствами
Програма,скористалась,
використавши
можливість
безкоштовно розмістити зовнішню
соціальну рекламу про запобігання
та протидію насильству в сім’ї у
співпраці з Асоціацією зовнішньої
реклами, компанією Табаско та

Два розроблені постери з травня були виставлені на 187 білбордах та 320 сітілайтах у
шести містах України (Київ, Харків, Сімферополь, Одеса, Львів та Дніпропетровськ). і
більшість з них все ще на своїх місцях. Реклама зі слоганом: «Стоп насильству! Досить
терпіти такі подарунки!» звернена до жінок. Вона закликає не терпіти насильство
вдома
та
звернутися
за
психологічною допомогою за
телефоном національної гарячої
лінії (0 800 500 33 50). На рекламі
зображена жінка з синцями у
формі браслетів та намиста.
Третина людей, які
у травні
звернулись по допомогу з питань
насильства
в
сім’ї,
зателефонувавши на гарячу лінію,
повідомили, що дізнались про
номер з білбордів та сітілайтів.
Наступна
ідея,
втілена
у
рекламному
білборді,
була
реалізована
у
другій
хвилі
соціальної реклами. На рекламі
зображена Аліна Шатернікова,
чемпіонка світу та Європи з боксу.
Вона зображена після поєдинку з
величезним синцем на обличчі.
Слоган проголошує: «Я терплю
заради перемоги. А ти?» У рекламі
також наведений телефон згаданої
гарячої лінії. Цей плакат також
закликає
жінок
не
терпіти
насильство в сім’ї.
У 2009 році за підтримки та за
участю Програми був проведений ряд інформаційних заходів для громадськості.
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Так, протягом акції «16 днів
проти
насильства»
було
проведено ряд прес-клубів у 5
областях
України,
пресконференції та семінари у Києві
та інших регіонах. 25 листопада,
під час прес-конференції у
Києві, Міністр України у справах
сім’ї, молоді та спорту Юрій
Павленко, Посол та Голова
Представництва Європейської
Комісії в Україні Жозе Мануель
Пінту Тейшейра, В.о. Постійного
Представника
Програми
розвитку ООН в Україні Рікарда
Рігер повідомили про спільні
ініціативи Уряду України та міжнародних організацій з викорінення насильства над
жінками. 3-4 грудня 2009 року у Харкові проведено Всеукраїнську програму з
ґендерної просвіти для представників урядових та неурядових організацій, ЗМІ,
рекламних та інформаційних агенцій, в тому числі із питань попередження
домашнього
насильства.
4 березня 2009 року
видатні
діячі
мистецтва,
культури,
спортсмени,
відомі
політики та державні
діячі-чоловіки
заснували Національну
мережу
чоловіківлідерів
проти
насильства. Ця мережа
заснована в рамках
Національної кампанії
«Стоп насильству!» і
стала відповіддю на
заклик Генерального
секретаря ООН Пан Гі
Муна розвивати національні мережі чоловіків-лідерів проти насильства та
розробляти національні плани протидії насильству.
Національний план кампанії «Стоп насильству!» передбачає об’єднання якомога
більше прогресивних людей з метою запобігання та протидії насильству в сім’ї.
Суспільству не слід забувати про цю загрозу. Цього року Організаційний комітет
Кампанії влаштував низку заходів для інформування про те, яким чином люди можуть
допомогти запобігати та протидіяти насильству в сім’ї та яким чином можна захистити
жінок. Чоловіки, які стали членами Мережі, сподіваються змінити ставлення тих
чоловіків, які вважають насильство нормальним явищем, та ставлення жінок, які
вважають насильство щодо них прийнятним. Вони сподіваються продемонструвати
українському суспільству нову модель, яка ґрунтується на ненасильницькій поведінці.
Станом на сьогодні, до мережі приєдналося близько 25 чоловіків-лідерів, у тому числі
Сторінка 27 з 48

видатні артисти Богдан
Бенюк та Остап Ступка,
визначні
спортсмени
Сергій Бубка, Андрій
Гусін, Денис Силантьєв та
Олег Лісогор, відомий
книговидавець
Іван
Малкович та журналіст
Данило
Яневский,
Міністри Юрій Павленко
та
Микола
Оніщук,
народні депутати України
та інші відомі чоловіки.
В рамках одноденної
Всеукраїнської акції під
гаслом «Ні – насиллю!» 28 квітня 2009 року на 162 залізничних станціях України
працювали соціальні працівники, які надавали консультації, зокрема, з питань
насильства в сім’ї та його запобігання. Про їхню присутність та місця роботи
оголошували по гучномовцю. Окрім того, багато волонтерів також взяли участь у цій
акції. Найбільшу кількість станцій, які прийняли участь у цьому заході, нарахували у
Хмельницькій області – 22 залізничні станції. В Івано-Франківській області соціальні
працівники консультували людей на залізничних станціях та автостанціях. Лише у
Києві за один день приблизно 200 осіб отримали консультацію та необхідну допомогу.
Крім того, наприкінці травня у Харкові було проведено прес-клуб для журналістів, на
якому щонайменше 20 представників мас-медіа дізналися, як представляти
інформацію про насильство в сім’ї у засобах масової інформації.
РЕЗУЛЬТАТ 4. Підвищено кваліфікацію представників влади на національному та
обласному рівні у розробці, впровадженні, моніторингу та звітності за
ґендерно-чутливими стратегіями та програмами
Очікуваний Результат 4.1. Зміцнений потенціал ключових уповноважених з
ґендерних питань та представників ґендерних робочих груп міністерств з ґендерночутливого планування та ефективної реалізації ґендерних стратегій.
Після проведення у 2007-2008 рр. масштабних навчальних програм для членів
ґендерних робочих груп 10 міністерств, ґендерні робочі групи розробили плани дій з
метою сприяння ґендерним перетворенням у відповідних галузях. Згідно зі стратегією
Програми, відповідні міністерства повинні приступити до реалізації планів дій за
консультативної та технічної підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок
в Україні (при необхідності). Плани дій повинні зосереджуватися на впровадженні
ґендерного виміру чи ґендерного мейнстрімінгу в усій роботі міністерства.
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Відповідно до аналізу, проведеного експертами Програми на початку року, 8
міністерських ґендерних робочих груп розробили плани дій, проте 5 міністерствам
слід продовжити роботу над удосконаленням якості планів дій. Деякі з
запропонованих планів все ще здебільшого носять декларативний характер і
передбачають дії, які, зазвичай, не відповідають компетенції робочої групи, містять
дуже широкі чи загальні формулювання і не передбачають індикаторів оцінки
ефективності. Окрім того, у більшості випадків цим планам дій бракує фінансування
через фінансову кризу та
прийняте урядом рішення
обмежити
бюджети
соціально-орієнтованих
проектів.
Міністерство
внутрішніх
справ,
Міністерство сім’ї, молоді та
спорту
Міністерство
оборони та Міністерство
освіти та науки є прикладом
найкращих практик. Їхні
плани
дій
можна
реалізувати, вони містять
індикатори
та
передбачають
чіткий
розподіл обов’язків між
залученими
учасниками.
Таку ефективність можна пояснити «людським фактором»: фахівці, які працюють з
ґендерними питаннями у цих трьох міністерствах, віддані ідеї ґендерного
мейнстрімінгу, розуміють переваги такого підходу для міністерства і здатні
продемонструвати їх своєму керівництву та ефективно популяризувати розробку
ґендерних стандартів.. Це пояснюється політичною волею керівництва цих міністерств
та дуже інтенсивним рівнем співробітництва Програми рівних можливостей та прав
жінок в Україні та зазначених міністерств, а також великим обсягом діяльності, що
реалізується спільно. Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту діє ефективно у
популяризації кампанії «Стоп насильству», його фахівці працюють наполегливо та
ефективно. Міністерство юстиції, незважаючи на те, що робочий план його групи
формально не затверджено, систематично проводить ґендерну експертизу
законодавства. Міністерство праці та соціальної політики цього року поновлює свою
діяльність із включення ґендерних підходів у свою роботу.
У Міністерстві освіти та науки 10 вересня 2009 року був підписаний Наказ № 839 про
впровадження принципів ґендерної рівності в освіту. Відповідно до цього наказу
оформлюється ґендерна робоча група Міністерства, затверджується план її діяльності.
Цей план є всеохоплюючим, включає в себе аналіз кадрової політики Міністерства,
ґендерний аналіз освітніх курсів, програм та підручників, підвищення кваліфікації
осіб, відповідальних за ґендерні перетворення у сфері освіти. Наказом також
запроваджується система моніторингу за виконанням плану дій. Це означає, що МОН
провів повноцінну інституціоналізацію ґендерної політики та дозволяє розраховувати
на ефект сталості цієї політики.
У підсумок слід наголосити, що навіть після масштабних навчальних програм з логікоструктурного підходу, багато представників міністерств не вважають ґендерні
питання частиною своєї роботи, не можуть визначити ґендерні аспекти своєї роботи,
адекватно визначити індикатори оцінювання прогресу і, отже, не можуть запровадити
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ґендерний підхід у відповідних галузях. Експерти Програми вказали на ці проблеми і
вирішали застосувати підхід «галузевого аналізу» у співробітництві з основними
міністерствами-партнерами. Міністерствам рекомендовано звернути увагу на такі
можливі заходи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

підтримка визначення відповідних цілей ґендерної рівності у контексті
відповідної галузі;
проведення огляду прав жінок у законодавстві на галузевому рівні та
поширення отриманих даних в органах державної влади та у громадянському
суспільстві;
сприяння ґендерно-чутливому моніторингу та оцінці національного розвитку
та врахування відповідних даних у стратегіях та політиці;
вивчення думок жінок та чоловіків та заохочення врахування їх точок зору у
стратегіях та політиці;
підтримка обміну знаннями про належну практику серед департаментів та
служб міністерств;
підтримка дослідження питань ґендерної рівності на галузевому рівні,
особливо в галузі захисту прав та у процесі надання послуг;
усвідомлення того, що знання про ґендерну (не)рівність у процесі надання
послуг сприяє застосуванню ґендерно-чутливих підходів;
проведення ґендерної експертизи ініціатив та програм міністерств;
підтримка процесів інституційних змін з метою підтримки ґендерної рівності у
галузі;
використання ґендерно-чутливих індикаторів у процесі планування,
моніторингу та оцінки;
підтримка впровадження спеціальних досліджень з впливу Програми на жінок
та чоловіків.

Було встановлено, що представники міністерств працюють набагато ефективніше над
впровадженням ґендерного мейнстрімінгу, якщо вони працюють над певними
зрозумілими для них проектами. Отже, існує потреба перейти на глибший рівень
співробітництва з ними та допомогти їм визначати спрямування конкретних проектів
на вирішення ґендерних проблем у відповідних галузях. Такий підхід був
застосований у процесі співробітництва з Міністерством юстиції у 2006-2007 рр. і
забезпечив ефективну та послідовну роботу над ґендерними аспектами
законодавства, підзаконних актів та законопроектів. У червні 2009 року представники
Міністерства юстиції ініціювали створення департаменту, який повністю
займатиметься ґендерною експертизою законодавства.
У 2009 році було затверджено склад робочої групи Міністерства оборони України. За
підтримки Програми проведено 2 робочі зустрічі членів групи, за результатами яких
узгоджено робочий план. План затверджено Міністром оборони України. На
виконання Робочого плану Програмою підтримано проведення наступних заходів: 1)
27 жовтня 1-денний семінар для заступників командирів (начальників) з виховної
роботи військових частин, установ, закладів гарнізону міста Києва та області. Тема
семінару: «Сучасний стан впровадження ґендерної політики в сфері оборони:
вітчизняний та зарубіжний досвід». На семінарі були присутні 42 учасники. 2)
проведення фотоконкурсу «Захищаю і люблю», в якому взяли участь
військовослужбовці з усіх регіонів України. Заключний етап – нагородження
переможців – відбудеться 15 грудня.
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Експерти Програми запропонували міністерствам організовувати окремі зустрічі (для
кожного міністерства) за участю
членів ґендерних робочих груп та
експертів з ґендерних питань для
проведення аналізу та виявлення
ґендерних питань та проблем у
відповідних галузях. Не знижуючи
високий рівень експертної підтримки,
який можуть забезпечити ПРООН та
незалежні консультанти, міністерські
ґендерні робочі групи усвідомлюють
повну відповідальність за цей аналіз і
не відчувають «тиску ззовні». Саме
тому вони ефективно розробляють
плани дій для вирішення цих проблем
та ефективно їх впроваджують. У
лютому-червні 2009 року такі зустрічі відбулися у Міністерстві у справах сім’ї, молоді
та спорту, Міністерстві юстиції, Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві праці та
соціальної політики, Міністерстві освіти та науки, а також у Міністерстві оборони. У
співпраці з Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні та незалежними
експертами члени групи обговорювали плани дій з розробки та реалізації ґендерної
політики
у
діяльності
міністерств. Ці плани були
проаналізовані
експертами,
які
запропонували зміни та
удосконалення. Ці плани
відповідають очікуванням
Програми:
їх
можна
реалізувати та оцінити.
Вони містять дії для
впровадження ґендерного
підходу у роботі всіх
департаментів міністерств,
а
також
пропонують
конкретні
ґендерночутливі дії в рамках
систематизованої політики
міністерств. Цей підхід
довів свою ефективність і буде застосовуватися у процесі співробітництва з іншими
міністерствами-партнерами, де низькоякісні плани дій у сфері ґендерної політики,
недостатня політична воля та відсутність особистої мотивації до вирішення ґендерних
питань перешкоджають ефективному впровадженню ґендерного мейнстрімінгу та
ефективним ґендерно-чутливим перетворенням у галузі.
Очікуваний Результат 4.2. Регіональні стратегії ґендерного розвитку.
Головна мета заходів у цьому напрямі діяльності Програми – сприяння використанню
ґендерних підходів регіональними органами виконавчої влади та обласними
координаційними радами з ґендерних питань. Тому Програма впроваджується у двох
напрямках: поглиблення співпраці з областями, що брали участь у попередніх етапах
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роботи Програми у 2006-2008 роках, та залучення нових областей. Встановлено, що у
розвинених країнах ґендерні проблеми більш ефективно вирішуються саме на
регіональному та місцевих рівнях. Досвід багатьох країн з високими показниками
ґендерного розвитку показує, що регіональні та місцеві органи влади краще
розуміють ґендерні проблеми своїх регіонів/спільнот, а тому мають більше
можливостей щодо їх безпосереднього вирішення. Розподіл влади на центральному
та регіональному адміністративних рівнях та традиційні методи планування в Україні
не дозволяють ефективно запроваджувати цей підхід та отримувати переваги від його
використання. Тому Програма спрямована на підвищення обізнаності та створення
належних умов для регіональних органів влади у сфері вирішення ґендерних проблем
паралельно з розробкою рекомендацій щодо покращення національного механізму
забезпечення рівності. Одна з рекомендацій стосуватиметься передачі певного
обсягу компетенцій та повноважень (щодо вирішення ґендерних питань) від
центрального рівня до регіонального.
Протягом 2009 року Програма рівних можливостей продовжувала впроваджувати
заходи та залучати нові області до ґендерного процесу. Нові області – Полтавська,
Сумська, Львівська, Кіровоградська та Волинська підписали з Програмою розвитку
ООН Меморандуми про розуміння. Традиційно ці меморандуми укладаються між
трьома сторонами: Програмою розвитку ООН, Обласною радою та Обласною
державною адміністрацією і засвідчують готовність всіх сторін започаткувати та
поглиблювати співпрацю щодо реалізації ґендерної політики у регіоні, враховуючи
його особливості та потреби. З цією метою з кожною із залучених областей
розробляються щорічні робочі плани дій, які відображають прагнення сторін
досягнути фактичної рівності між жінками та чоловіками. Меморандум підтверджує
прагнення регіональних органів влади до забезпечення рівних можливостей для
жінок та чоловіків у регіоні, що стане складовою досягнення рівності на рівні всієї
держави. Документ передбачає покращення та впровадження регіональної програми
ґендерної рівності, створення та ефективної діяльності Ґендерного ресурсного
центру, а також виконання відповідних проектів. Ґендерні ресурсні центри, що
створюються
в
областях
представляють
собою
консультаційні
установи,
які
надають
дорадчі
послуги
регіональним органам влади
щодо ґендерних питань та
впроваджують відповідні проекти,
спрямовані
на
забезпечення
ґендерної
рівності
на
регіональному рівні, ці центри
також є джерелом поширення
інформації та публікацій для всіх
зацікавлених осіб. Саме Ґендерні
ресурсні центри сприяють реалізації регіональних програм з забезпечення рівних
прав і можливостей жінок та чоловіків. Міністерство України у справах сім‘ї, молоді та
спорту, вивчивши досвід роботи вже створених центрів, розробило та передало на
затвердження до Міністерства юстиції типове положення про ресурсні ґендерні
центри (Наказ № 4059 від 19.11.2009).
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На кінець року Програма підписала Меморандуми та встановила партнерство з 12
областями, серед яких Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Харківська,
Херсонська, Чернівецька, Полтавська, Сумська, Львівська, Кіровоградська, Волинська.
Співпраця з областями здійснюється на основі розроблених та затверджених планів
заходів.
Станом на сьогоднішній день всі області розробили регіональні програми з
утвердження ґендерної
рівності, проте у багатьох
випадках ці програми
просто
повторювали
положення
Державної
програми в частині, що
стосується
обласного
рівня виконавців, без
спеціального
аналізу
регіональних
особливостей та потреб
області. Це означає, що,
не
враховуючи
регіональні
аспекти,
регіональні програми не
можуть
бути
ефективними.
У тих регіонах, які активно
співпрацюють з проектом,
спеціалісти
обласних
державних
адміністрацій
працюють над удосконаленням цих програм. Ґрунтуючись на навичках та знаннях,
отриманих після проведення семінарів за методикою логіко-структурного підходу, які
пройшли у травні-червні 2008 року, вони розробляють щорічні плани заходів на
виконання регіональних програм.
У 2009 році у рамках Програми було проведено ряд регіональних заходів.
1-3 березня 2009 року у Харкові стартувала всеукраїнська освітня програма з питань
рівних прав та можливостей для керівників регіональних ґендерних та освітніх
центрів. У програмі взяли участь до 90 учасників, що займаються питаннями ґендерної
рівності (21 з них – керівники та співробітники регіональних ґендерних ресурсних та
освітніх центрів з 20 регіонів України, 15 представників центрів у Харківський області,
8 експертів, 12 урядовців Харківської обласної державної адміністрації, 4
представники міністерств, 8 представників неурядових організацій, 3 представники
університетів та інших навчальних закладів, журналісти та ЗМІ м. Харкова). Було
встановлено діалог між існуючими ґендерними ресурсними та освітніми центрами та
заплановано відкриття нових центрів. Залучаючи представників нових центрів до
всеукраїнської мережі експертів та спеціалістів з ґендерних питань, було
запроваджено систему розповсюдження інформації серед ґендерних центрів. У
рамках проведення інформаційних та освітніх кампаній «Святкування 125-ої річниці
українського жіночого руху» було представлено виставку у Музеї ґендерної рівності
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та історії жіноцтва, яка стала центром інтерактивної ґендерної освіти та інформації. На
заході також представлено фільм Т. Бабіної про історію жіночого руху в Україні.
У травні-червні 2009 року у Луганську відбулися два важливих заходи. По-перше,
Луганська обласна державна адміністрація разом з Програмою рівних можливостей та
прав жінок в Україні організували семінар з питань ґендерної рівності на виробництві
для голів обласних профспілок (15 травня 2009 р.). Цей захід було ініційовано нашими
партнерами у Луганську та підтримано в рамках Програми. Було особливо
наголошено, що, зважаючи на актуальність питань традиційного поєднання
професійних та домашніх обов’язків жінок, надзвичайно важливим та своєчасним є
приділення особливої уваги ролі профспілок у виробничих відносинах. За
результатами цього заходу представники 30 профспілкових організацій підвищили
рівень своїх знань та компетенції з питань ґендерної рівності у сфері
працевлаштування, було продемонстровано практичні переваги використання
профспілками ґендерних підходів у соціальних та виробничих відносинах. Учасники
погодилися з тим, що усунення існуючих перепон на шляху до ґендерної рівності
стане очевидною перевагою для всіх сторін соціальних та виробничих відносин
(працівник-роботодавець-профспілки).
18-19 червня 2009 р. у Луганську було проведено всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Інноваційні практики ґендерної освіти». Ця конференція була
спрямована на запровадження існуючих практик ґендерної освіти у діяльність різних
навчальних закладів, обмін інформацією, дослідження ґендерних складових у системі
вищої освіти. Головна тенденція ґендерних досліджень – забезпечення
методологічної та наукової бази з питань стратегії та практики впровадження
ґендерної рівності, а також можливості їх практичного застосування. Ґендерна
педагогічна освіта є першим кроком у цьому напрямку. Це пояснюється передусім
тим, що ґендерна освіта та виховання починається з раннього дитинства, необхідним
є також теоретичне дослідження всіх аспектів ґендерної педагогіки. По-друге, головна
мета ґендерного виховання полягає у відповідальності вчителів, соціальних педагогів
та соціальних працівників. Ґендерна рівність та соціальна робота тісно пов’язані між
собою. Українське суспільство потребує, щоб соціальна робота проводилася з
урахуванням ґендерних проблем та точок зору. Наразі соціальні працівники не
отримують належного навчання у цій сфері.
За результатами конференції, були досягнуті наступні результати:




обговорено та розповсюджено кращі практики, що застосовуються у
навчальних закладах України та за кордоном;
визначено практичні результати у сфері ґендерної освіти та розроблено
відповідну стратегію їх запровадження в сфері освіти;
поширено інформацію щодо важливості ґендерних знань у сфері освіти.

Було розроблено дайджест «Інноваційні практики впровадження ґендерної освіти»,
який резюмує результати конференції та представляє їх науковцям та широкому
загалу.
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25 лютого 2009 р. у Києві було організовано семінар для радників голів обласних
державних адміністрацій (ОДА) з ґендерних питань. Радники Голів ОДА
призначаються розпорядженням Голови ОДА, такі радники були призначені у 18
областях України. Радники Голів обласних державних адміністрацій з ґендерних
питань є одночасно членами Обласних координаційних рад з ґендерних питань.
Координаційна рада з ґендерних питань – це дорадчий орган, який відповідає за
покращення здатності управлінців найвищого регіонального та місцевого рівнів до
впровадження ґендерних програм. Учасники ознайомилися з механізмами
утвердження ефективної ґендерної політики на національному та регіональному
рівні, механізмами співпраці з неурядовими та громадськими організаціями щодо
впровадження ґендерних програм, ефективними методами стратегічного планування
та механізмами моніторингу виконання програм ґендерного розвитку. Результатом
роботи семінару було створення функціональної мережі радників обласних
державних адміністрацій з ґендерних питань, які потребують постійного підвищення
рівня знань та ознайомлення з передовим досвідом. Така програма підвищення
кваліфікації отримала своє продовження у вигляді навчальної поїздки до Швеції
радників з ґендерних питань голів обласних державних адміністрацій.
Навчальна поїздка до Швеції була організована з метою надання практичної допомоги
радникам у вивченні міжнародного досвіду ефективного забезпечення ґендерних
підходів
та
сприяння
кращого розуміння стратегій
ґендерного мейнстрімінгу на
різних рівнях. Особлива увага
приділялася
регіональним
ініціативам та механізмам
їхнього
запровадження. У
навчальній
поїздці,
яка
відбулася 21-27 червня 2009
року, взяли участь 13
обласних радників з різних
областей, а також завідувачка
сектору ґендерної політики
Міністерства
України
у
справах сім’ї, молоді та
спорту та двоє співробітників
Програми
рівних
можливостей та прав жінок в
Україні. Учасники провели 9 зустрічей з представниками різних регіональних органів
влади та місцевих адміністрацій 3 регіонів Швеції: Стокгольм, Лінчопінг та Вестероз.
Міжнародний експерт Бонні Бернстром брала участь в організації цих заходів. Її
завдання полягало у розробці навчальної програми, підготовці зустрічей та сприянні
передачі знань від шведських колег українським радникам.
Слід звернути увагу на різноманітність проведених зустрічі та широкого кола питань,
що обговорювалися:
•
•

Ознайомчі зустрічі: знайомство зі шведським суспільством та статусом
ґендерної рівності – цілі, стратегії, структура та плани дій;
Муніципальна рада м. Стокгольм (регіональна рада, що обирається прямо, несе
політичну відповідальність за такі сфери, як охорона здоров’я та громадський
транспорт), роль та пріоритети у забезпеченні ґендерної рівності в регіоні;
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•
•
•
•
•
•
•

Адміністративна рада м. Стокгольм: Національний план дій подолання
насильства чоловіків над жінками – впроваджується на державнорегіональному рівні.
Рада з регіонального розвитку Остсам: роль, цілі та завдання як регіональної
громадської спілки;
Муніципалітет Лінчопінгу: стратегії у освітньому секторі, ґендерна педагогіка та
інтеграція чоловіків у сектор освіти, де домінують жінки;
Адміністративна рада округу Остерготланд: роль у запровадженні державної
ґендерної політики – регіональні пріоритети та особливості, сприяння
розвитку жіночого підприємництва;
Ґендерна політика у ЗМІ на прикладі «Коррен» – найбільшої регіональної
газети, яка отримала переваги від ґендерного мейнстрімінгу в новинах;
Адміністративна рада округу Вастманланд: впровадження державної ґендерної
політики та Національного плану дій щодо подолання насильства над жінками,
пріоритети та особливості провінції;
Комуна Вестероз: ґендерна рівність у муніципалітетах, проект Міжнародної
асоціації розвитку (ґендерний мейнстрімінг у школах).

Програма навчальної поїздки була розроблена з урахуванням потреб радників. У процесі
роботи з різними ґендерними аспектами у різних площинах ґендерної рівності та різних
секторах вони мали змогу ознайомитися з підходами та методами, що застосовують
шведські колеги, які мають величезний досвід інтеграції ґендерних питань у
регіональний розвиток своєї країни. Таким чином, радники обласних державних
адміністрацій мали змогу покращити своє розуміння ефективних стратегій ґендерного
мейнстрімінгу, отримали цілісне уявлення про механізми розвитку та практичного
застосування регіональних ґендерних стратегій та програм, набули практичних навичок
формування ґендерної політики. Учасники високо оцінили ефективність та корисність
навчальної поїздки, про що свідчать результати їх опитування після повернення.
Загальна оцінка навчальної поїздки складає 4,8 бали з 5 можливих.
Після свого повернення учасники розробили плани дій/стратегій власної діяльності.
Ці плани мають погоджуватися з безпосередніми керівниками, легко
впроваджуватися та сприяти створенню нових важливих аспектів у ґендерному
розвитку відповідних регіонів. Якісні плани дій, розроблені радниками, вважаються
головним короткостроковим результатом навчальної поїздки. Ці плани
обговорювалися на наступній зустрічі учасників поїздки, яка пройшла у серпні. Під час
зустрічі було визначено сильні та слабкі сторони навчальної поїздки, а також
обговорено можливості адаптації шведського досвіду в українських реаліях. Основні
рекомендації учасників навчальної поїздки можна представити наступним чином:
1) Сприяти інституалізації ґендерних підходів на різних рівнях (національному,
регіональному, місцевому),
2) Інтегрувати ґендерні питання у систему освіти,
3) Сприяти створенню спеціального курсу з ґендерних питань в університетах, що
дасть змогу ВНЗ готувати спеціалістів з ґендерної політики,
4) Сприяти запровадженню практики відповідального батьківства, обговорення
можливості надання чоловікам відпустки для догляду за дитиною,
5) Створити спеціальний орган влади, що відповідатиме за подолання
дискримінаційних явищ та вживатиме адекватних заходів стосовно тих, хто
вдається до дискримінаційних практик у суспільстві, на роботі та у
навчальному процесі, тощо,
Сторінка 36 з 48

6) Рекомендувати Головному управлінню державної служби проводити
ґендерний аналіз складу урядовців (державних службовців) кожні півроку,
7) Посилити збір та використання ґендерно сегрегованої статистики у різних
сферах життя,
8) Ініціювати
проведення
інформаційних
ґендерних
кампаній,
які
проводитимуться для всіх українців, починаючи з дитячих садків,
9) Ініціювати проведення ґендерних тренінгів та програмних заходів з ґендерної
політики для державних службовців,
10) Сприяти проведенню політики «нульової толерантності» щодо домашнього
насильства: створювати центри реабілітації порушників, розробити кампанію
попередження та запобігання домашнього насильства для чоловіків та жінок.
Важливим стимулом для осмислення значення регіональної програми з утвердження
ґендерної рівності стала оцінка міжнародного експерта однієї з регіональних програм
із застосуванням SWOT аналізу. Особливо корисним було таке осмислення,
враховуючи той факт, що у 2010 році закінчується реалізація Державної програми з
утвердження ґендерної рівності на період 2006-2010 рр., і потрібно вже зараз
готуватись до проведення моніторингу виконання регіональних програм на місцях та
планувати пропозиції до проекту наступної програми.
Для ефективної оцінки виконання програм з утвердження ґендерної рівності
Програма рекомендує використовувати методологію моніторингу регіональних
програм, розроблену експертами ПРООН наприкінці 2007 року. З цією метою 8-9
жовтня у м. Вінниця було проведено Всеукраїнський семінар «Практики здійснення
оцінки ефективності обласних програм та застосування отриманих результатів у сфері
працевлаштування. Ґендерний аспект». Під час семінару Вінницькі колеги поділились
досвідом проведення оцінки виконання регіональної програми із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, застосовуючи вищезгадану
методологію моніторингу регіональних програм. Крім того, з метою досягнення
об’єктивної оцінки виконання регіональних програм по кожній області з радниками
голів ОДА з ґендерних питань, а також членами Координаційних рад та начальниками
управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту проведено тренінг щодо застосування
методологій моніторингу під час оцінки програм. Учасники семінару наглядно
побачили різницю між формальною оцінкою та об’єктивною, яка ґрунтується на чітких
показниках та індикаторах. Паралельно учасники відзначили, що існує необхідність у
наявності якісної статистики.
Управлінням у справах сім’ї та молоді Вінницької ОДА у тісній співпраці з Ґендерним
центром та неурядовими організаціями було проведено соціальне опитування
«Ґендерні проблеми у сфері працевлаштування Вінницької області». Програма
опитування включала оцінку продуктивної, репродуктивної та суспільної роботи
чоловіків і жінок; визначення існуючих стереотипів та мотиваційних факторів, які
вливають на їх професійну діяльність. За результатами проведеного дослідження
видано збірку «Жінки і чоловіки на ринку праці».
Проведено також соціальне дослідження «Підприємницька діяльність в умовах кризи.
Ґендерний аспект». Проте активність підприємців виявилась низькою. В той же час, у
соціальному опитуванні «Ґендерні проблеми у сфері працевлаштування Вінницької
області» взяли участь ще 44 підприємців, що дало змогу узагальнити результати
дослідження лише в межах цієї виборки.
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За результатами дослідження надано пропозиції головному управлінню праці і
соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації для їх врахування під
час підготовки обласної програму зайнятості населення на 2010-2011 роки:
•
•
•

•

здійснювати аналіз основних показників ринку праці, професійної підготовки
та використання робочої сили у розрізі статі та враховувати її при створенні
нових робочих місць та проведенні професійного навчання чоловіків та жінок;
проводити інформаційні кампанії, спрямовані на поширення знань у сфері
трудового законодавства з урахуванням ґендерної складової;
проводити тематичні тренінги-семінари з техніки пошуку роботи, надавати
індивідуальні професійні та психологічні консультації з урахуванням
особливостей працевлаштування жінок і чоловіків різного віку та місця їх
проживання, у т.ч. із залученням зацікавлених організацій;
проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо упередження та
запобігання неурегульованій зовнішньої трудової міграції та протидії торгівлі
людьми серед населення шляхом проведення інформаційних кампаній,
організації тематичних семінарів та тренінгів, просвітницьких акцій тощо з
урахуванням особливостей чоловіків та жінок із залученням зацікавлених
організацій.

Загалом, учасники семінару високо оцінили досвід Вінницької області та отримані
практичні навики щодо оцінювання ефективності регіональних програм, а також
розробили практичні рекомендації щодо розробки наступних програм з урахуванням
уроків минулого.
Відповідаючи на сьогоденні виклики в українському суспільстві, Програма підтримала
проведення досліджень щодо впливу економічної кризи на становище жінок і
чоловіків. В одному з них акцент було зроблено на проблеми чоловіків на ринку праці.
Дане дослідження проводилось Херсонським ґендерним ресурсним центром і було
презентовано на семінарі для заступників голів обласних державних адміністрацій 2-4
липня 2009 року. Дослідження, проведені у Вінницькій області, також стосувались
ринку праці та підприємництва і виявили певні тенденції та стереотипи, які панують у
суспільстві.
Загалом, протягом року за підтримки проекту було проведено 5 досліджень (включно
з вищезазначеними), два з яких – це дослідження Ґендерного портрету областей –
Сумської та Чернівецької – а також проведення аналітичного узагальнення існуючих
ґендерних портретів регіонів і на цій основі підготовка Ґендерного портрету
українського суспільства. Саме ці дослідження стали найбільшим успіхом, адже вони
дозволили проаналізувати ґендерну ситуацію в українському суспільстві та виявити
ґендерний дисбаланс та його особливі прояви у регіонах України, а також закріпили
розуміння необхідності збору та аналізу ґендерно-сегрегованої статистики та
врахування її під час розробки різноманітних програм розвитку регіону. Обговорення
Ґендерного портрету українського суспільства пройшло під час Всеукраїнської
конференції «Ґендерна мапа України» (25-26 листопада, м. Суми), результатом роботи
якої стала розробка рекомендацій по впровадженню ґендерних підходів у роботу
органів виконавчої влади та самоврядування, а також по вдосконаленню співпраці
ґендерних центрів зі ЗМІ з метою якісного інформування населення та розширення
змістовного спектру матеріалів.
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Наявність стереотипів в українському суспільстві є чи не найбільшою проблемою на
шляху забезпечення фактичної рівності прав та можливостей жінок та чоловіків. Їх
подолання вважається основним завданням, і саме вирішальну роль у їх подоланні
можуть відіграти ті, хто має вплив на формування громадської думки та на колективну
громадську свідомість. До цієї групи відносяться керівники прес-центрів,
представники інформаційних агентств, редактори друкованих а електронних ЗМІ,
журналісти, рекламісти Тому, з метою залучення ЗМІ у процес впровадження
ґендерних підходів у всі сфери життя та закріплення ґендерних трансформацій в
Україні 3-4 грудня у Харкові було організовано Всеукраїнську програму з ґендерної
просвіти для редакторів, журналістів, рекламістів. У Програмі взяли участь
представники мас-медіа з різних регіонів України, вони представили свої
інформаційні матеріали, які були оцінені представницьким журі, та отримали відзнаки.
Важливу роль у подоланні та боротьбі зі стереотипами відіграють також навчальні та
освітні заклади. Молодь є основною цільовою групою, тому ґендерні освітні центри
розробляють різноманітні методики, щоб виховувати у молодого покоління
правильне розуміння ґендерного балансу, ґендерного партнерства та розподілу
статусних ролей між жінкою та чоловіком. Одна з успішних практик, яка пройшла
апробацію під час проведення Всеукраїнського семінару з ґендерного орієнтування
(13-15 вересня, Закарпатська область), розроблена ґендерним освітнім центром
Ужгородського національного університету. Така методика дає можливість оцінити
рівень ґендерних стереотипів та показує шляхи його подолання. Загалом, проведення
такого роду заходів спрямованих на покращення навчально-просвітницької роботи з
молоддю у сфері ґендерної освіти, за допомогою активного відпочинку та спорту,
через формування навичок ґендерної чутливості та вмінь розпізнавання ґендерних
стереотипів, було схвалено учасниками та учасницями заходу, були висловлені
сподівання на подальшу співпрацю у цьому напрямку. Досягнуто домовленості про
проведення Днів ґендерного спортивного орієнтування і в інших регіонах України (у
період зимових та літніх
канікул в закладах освіти).
Зокрема, під час круглого
столу
було
обговорено
можливість
проведення
зимового
ґендерного
спортивного орієнтування на
лижах у Львівській області.
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Важливим фактором у існуванні
гармонійного
суспільства
є
гармонійна здорова сім’я, де не
існує упереджень щодо місця
жінки та чоловіка, і де існує рівний
і
справедливий
поділ
відповідальності між батьками за
виховання
дітей.
Тому
формування
відповідального
батьківства вбачається питанням
актуальним і не менш важливим
на шляху досягнення ґендерної
рівності.
Робота
шкіл
відповідального батьківства і татошкіл спрямована на підготовку
подружжя, а не тільки жінки, як це
робиться у "Школах майбутніх матерів", до пологів дружини, на усвідомлення
чоловіками важливості ролі батька у житті дитини на всіх його етапах тощо. Програма
підтримує проведення Шкіл відповідального батьківства, намагаючись постійно
залучати нові організації та громадські об’єднання. У цьому році 11-13 вересня у
Закарпатті було проведено чергову ІІ Школу відповідального батьківства. Під час
проведення ІІ Всеукраїнської школи відповідального батьківства представники
різноманітних організацій, що працюють у сфері відповідального батьківства і татошкіл
з
різних
областей
України,
мали
можливість
обмінятися досвідом
з
впровадження
найбільш
ефективних практик.
Як показала робота
ІІ Школи й досі
актуальною
залишається
потреба
в
узагальненні досвіду
роботи таких шкіл і
поширенні кращих
практик
в
усіх
областях
України.
Результатом
завершення роботи
ІІ
Всеукраїнської
школи відповідального батьківства став круглий стіл, на якому було обговорено ідею
створення Всеукраїнської мережі організацій, що працюють у сфері відповідального
батьківства. Обговорення під час круглого столу завершилося підписанням усіма
організаціями Меморандуму про створення Всеукраїнської мережі організацій, що
працюють у сфері відповідального батьківства.
Але важливо відзначити такий ризик: у лютому 2010 року компонент із підтримки
регіональних ініціатив буде завершено, координація та фінансування регіональних
ініціатив із ґендерного мейнстрімінгу з боку ПРООН буде закінчено. У 2007-2009 році
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регіональні партнери Програми ставали все більше і більше націленими на
впровадження ґендерних підходів, кількість залучених областей зростала. І державні
органи, і неурядові обласні структури ініціювали дослідження, конференції, семінари
та тренінги із ґендерної тематики у своїх регіонах. Дуже важливо продовжити цей
процес. У той же час, ця тенденція ще не набула ефекту сталості. Відсутність
координації та фінансування може поставити під загрозу наступні ініціативи обласних
партнерів. Тому дуже важливо буде розглянути варіанти запобігання цьому ризику.
Необхідно передбачити передачу механізму координації обласними процесами
ґендерного мейнстрімінгу до органу (державного або недержавного), який міг би
ефективно цим займатися. Що стосується фінансування, то для такого органу
необхідно передбачити повноваження із залучення фінансів (фандрейзінгу) на
здійснення ініціатив із ґендерного мейнстрімінгу на обласному рівні.
РЕЗУЛЬТАТ 5. Проведені експертні консультації щодо гармонізації правової бази
з основними законами та міжнародними зобов’язаннями України щодо
забезпечення ґендерної рівності.
Очікуваний Результат 5.1. Надана підтримка у проведенні ґендерного аналізу
Сімейного кодексу
Міністерство юстиції традиційно є сильним та надійним партнером Програми.
Протягом 4-5 років Міністерство проводить ґендерну експертизу законодавства,
підзаконних нормативно-правових актів та законопроектів. Міністерство юстиції є
одним з міністерств в Україні, де було створено ґендерну робочу групу для розробки
та координації заходів з реалізації Національної програми з утвердження ґендерної
рівності. Група складається з представників міністерства, радників міністра,
представників неурядових організацій, ґендерних експертів та інших зацікавлених
сторін. З огляду на те, що Міністерство дуже активно сприяє забезпеченню рівних
можливостей для жінок та чоловіків та зважаючи на те, що процес прийняття рішень
та законодавство має стати більш ґендерно-чутливим, на прохання Міністерства було
організовано спеціальні тренінги для представників ґендерної робочої групи.
Представники робочої групи активно проводили ґендерний аналіз законодавства і у
2009 р. вирішили проаналізувати Сімейний кодекс та визначити, чи не суперечать
його положення Конституції, Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей для чоловіків та жінок», а також міжнародним зобов’язанням з
забезпечення ґендерної рівності. Програма тренінгу передбачала проведення
ґендерного аналізу законодавства 30 представниками робочої групи, при цьому певні
положення Сімейного кодексу були використані як приклад такого аналізу. До
проведення тренінгу були залучені практикуючі з цих питань адвокати. Завдяки
тренінгу державні службовці отримали поглиблені знання щодо стратегій ґендерного
мейнстрімінгу та механізмів їх впровадження, а також досвід та знання у сфері
проведення ґендерно-правової експертизи українського законодавства.
Після ґендерно-правового аналізу Сімейного Кодексу України розроблено
рекомендації із приведення його положень у відповідність із нормами Основного
закону та Закону про забезпечення рівності.
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1.3. Набуті уроки
У ході реалізації Програми у 2009 році було зроблено наступні висновки та набуто
такий досвід:
1. Необхідно використовувати секторальний аналіз у співпраці з міністерствами.
Використання підходу секторального аналізу поглиблює рівень розуміння
механізмів ґендерного мейнстрімінгу представниками міністерств, що сприяє
підвищенню
ефективності
ґендерної політики
Міністерств. Було
встановлено,
що
представники
міністерств
набагато
ефективніше
працюють у сфері
ґендерного
мейнстрімінгу,
якщо
вони
працюють
над
реалізацією
конкретних
проектів, які відповідають їх напряму діяльності. Таким чином необхідно
поглиблювати цю співпрацю та допомагати їм визначити конкретні ґендерні
проблеми у відповідних секторах. Активна участь представників міністерств у
виявленні конкретних ґендерних проблем сектору дає можливість розробити
відповідну ґендерну політику, як необхідний елемент їх подальшої діяльності.
Вони не сприймають ґендерні проблеми як «нав’язані ззовні», якщо виявляють
їх самі. Секторний аналіз дозволяє перейти на новий рівень ґендерного
мейнстрімінгу. Після ідентифікації конкретних ґендерних проблем у своїх
секторах, представники міністерств більш вправно долають перешкоди на
шляху розробки ефективних планів дій та їх впровадження, сприймають
співпрацю з іншими структурами і організаціями, а також координацію як
необхідну складову загального процесу.
2. Важливо наполегливо та постійно працювати з міністерствами. Що більш
інтенсивним є рівень співпраці з партнерами, то вищою є вірогідність того, що
після закінчення Програми міністерства зможуть самостійно вирішувати
ґендерні питання. Ефект сталого розвитку забезпечується значною
інституалізацією ґендерної політики та підтримується досвідом інтенсивної
діяльності з ґендерних питань. Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх
справ, Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї,
молоді та спорту демонструють високі результати у ґендерному мейнстрімінгу,
вони вдаються до ґендерних перетворень у секторах. Міністерство оборони
також стало на шлях ефективного ґендерного мейнстрімінгу. Це пояснюється
як зацікавленістю керівництва покращити якість управління галуззю, так і
великою кількістю спільних заходів та планів, що були розроблені цими
міністерствами разом з Програмою та іншими ґендерними проектами в Україні.
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3. Регіональні програми ґендерної політики мають більше можливостей стати
ефективними, у порівнянні з національними програмами. Міжнародний досвід
(особливо досвід скандинавських країн) свідчить, що саме регіональні та
місцеві органи влади працюють з більшістю ґендерних проблем та викликів. Це
відбувається переважно через особливості розподілу влади між державними
та місцевими органами влади у цих країнах. 40-50 річний досвід ґендерного
мейнстрімінгу доводить, що такий підхід є більш ефективним у порівнянні з
українською моделлю, де міністерства визначають політичні концепції на
національному рівні, а регіональні адміністрації їх лише впроваджують. Тому
рекомендації щодо перетворення національного механізму забезпечення
рівності мають включати необхідність делегування повноважень регіональним
та місцевим органам влади у сфері ґендерного мейнстрімінгу.
4. Адміністративні виклики. Дуже важко знайти висококваліфікованих та
вузькоспеціалізованих експертів у сферах, визначених у плані реалізації
Проекту. Аналіз вказує на те, що вимоги та компетенції, передбачені у
Технічних завданнях для цих посад, не є перебільшеними, обсяг запланованої
роботи відповідає компенсаційному пакету Програми розвитку ООН та
необхідним кваліфікаціям. Проте у більшості випадків консультанти були
запрошені лише після 2-3 публікацій оголошень. Це спричинило ризик
невиконання інших заходів Програми, оскільки стратегія Програми передбачає
аналіз та розробку рекомендацій (робота, у якій міжнародний досвід потрібен
найбільше), що стануть відправною точкою для запровадження всіх
Компонентів. Можливі шляхи вирішення проблеми: 1) розміщати оголошення
про залучення міжнародних консультантів якомога раніше, оскільки більшість
з них дуже завантажені роботою і можуть бути найняті, лише якщо оголошення
будуть зроблені за 2-3 місяці і більше; 2) щоб уникнути затримки, необхідно
додатково виділити у робочих планах та Технічних завданнях 2-3 тижні на
розміщення оголошень про найм міжнародних консультантів; 3) визначити
міжнародну мережу європейських ґендерних та експертних установ, а також
спеціалізованих підрозділів агентств ООН, які можуть сприяти поширенню
інформації та пошуку експертів.
5. Ризик реорганізації національного ґендерного механізму. Через фінансову
кризу та обмеження державного фінансування соціальних бюджетних програм
та напрямків НГМ наражається на ризик системного та інституційного
ослаблення. Ці ризики були враховані при розробці проекту, а тому були
включені у план відповідно до методологічних стандартів як Ризик 2
(Невизначеність принципів розподілу влади між органами влади може
призвести до затримки впровадження ґендерної політики) та Ризик 4
(Небажання Уряду виділити достатні фінансові ресурси на провадження
ґендерної політики може вплинути на затримку впровадження та зменшення
масштабів державних ґендерних проектів). Щоб подолати ці ризики, було
розроблено наступне управлінське рішення: зміцнення партнерських відносин
з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, як центральним
органом виконавчої влади, який займається питаннями ґендерної політики,
забезпечити кращу координацію та співпрацю з державними органами влади у
впровадженні ґендерної політики. У випадку реорганізації урядових структур
спроможність Міністерства координувати діяльність національного механізму
може бути обмежена. Результати аналізу НГМ, проведеного в рамках
Компоненту 1 Програми рівних можливостей, вказують на необхідність
створення окремого органу, що буде повністю займатися координацією
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ґендерних стратегій, які впроваджують міністерства та регіональні органи
влади. Проте Кабінет Міністрів видав розпорядження щодо заборони
створення нових державних організацій. В результаті, за відсутності міцного
координаційного органу, який би зміг забезпечити міністерствам та іншим
виконавчим органам подальший розвиток ґендерного мейнстрімінгу,
необхідно докласти зусиль аби підтримати якщо не всю програму, то
принаймні її основних учасників: міністерства, регіональні органи влади, групи
експертів, тощо. Рекомендації щодо покращення національного механізму
мають враховувати ризик реорганізації механізму, а тому використовувати
інституційну пам’ять та прогрес у впровадженні цих елементів, якщо не буде
розроблена цілісна та міцна структура національного механізму забезпечення
рівності.
6. Ризик співпраці з новоствореними міжнародними інституціями. У січні 2009 р.
Програмі стало відомо, що Європейський інститут ґендерної рівності (ЄІГР),
створений у 2000 році, майже розпочав повноцінну роботу м. Вільнюсі.
Оскільки мета Інституту – збір та обмін кращими практиками ґендерних
перетворень у країнах Європи, Рада Проекту відрядила експертів Програми до
Інституту з метою встановлення міцних контактів та вивчення кращих практик,
які можуть бути впроваджені в Україні. Проте у червні 2009 року Координатор
проекту дізнався від Директора ЄІГР, що Інститут досі не розпочав роботу, і
відповідний візит може відбутися не раніше лютого наступного року. Тому цей
візит вилучається було вилучено з робочого плану на 2009 р. Процедура
створення міжнародних агентств може забрати набагато більше часу, ніж ми
очікували; це необхідно враховувати під час складання плану проекту та його
впровадження. Альтернативою може стати візит до Норвезького ґендерного
інституту. Ця організація працює з 1995 року та займається проведенням
ґендерних досліджень та збором кращих практик Скандинавських країн. Попри
те, що Норвегія не є членом ЄС, прогрес країни у ґендерних перетвореннях та
прогрес Скандинавських країн вважаються прикладами найкращого
міжнародного досвіду у всьому світі.
7. Розвиток національного механізму забезпечення рівності є дуже важливим для
держави. У той же час, підвищення обізнаності та чутливості до ґендерних
питань серед українців є настільки ж важливим, як і реформування моделі
розробки та впровадження державних політик та програм із забезпечення
рівності чоловіків та жінок. Більше того, долаючи негативні та застарілі
стереотипи про роль жінок і чоловіків, суспільство зможе краще зрозуміти
користь від ґендерно-чутливого підходу до будь-якої діяльності та прийняття
будь-яких рішень. Більше того, державні службовці та особи, що приймають
рішення, також живуть у світі тих чи інших стереотипів про роль чоловіків і
жінок. Змінюючи негативні ґендерні стереотипи, ми будемо змінювати
свідомість таких осіб також, що буде позначатися на якості державних рішень.
Для цього необхідно впроваджувати повноцінну медіа-кампанію із соціальною
рекламою, теле- та радіо-передачами, буклетами та брошурами, інтернетроликами і т.д. Для Програми дуже важливо, що саме з цією метою ЄС запустив
комунікаційний компонент Проекту «Права жінок та дітей в Україні». Без
ефективної діяльності такого компоненту ґендерні перетворення в Україні
неможливі.
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2. Партнерство та наочність. Комунікація
2.1. Схеми партнерства
Розроблені основні схеми та механізми співробітництва з міністерствами та
обласними державними адміністраціями: Міністерством України у справах сім’ї,
молоді та спорту, Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх
справ, Міністерством економіки, Міністерством юстиції, Міністерством праці та
соціальної політики, Державним комітетом України з телебачення і радіомовлення,
Державним комітетом статистики, Міністерством культури та туризму, Головним
управлінням державної служби України, Вінницькою, Житомирською, Луганською,
Полтавською, Волинською, Кіровоградською, Сумською, Ужгородською, Харківською,
Чернівецькою обласною державною адміністрацією та іншими. Найбільш інтенсивна
співпраця підтримувалася з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерством внутрішніх справ та Міністерством освіти і науки України. Ці три
міністерства працюють з трьома секторами ґендерних питань, які утворюють
Компоненти Програми. У цьому році до діяльності Проекту приєдналися вісім нових
областей: Полтавська, Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська,
Хмельницька, Тернопільська та Сумська. У 2010 році планується підписати
Меморандуми про співпрацю та залучити до партнерства всі інші області України.
У співпраці з ґендерними робочими групами міністерств було використано підхід
«секторального аналізу». Цей підхід
забезпечує
досягнення
двох
результатів: він пояснює, що таке
ґендерний мейнстрімінг у дії, і тому
залежить від рівня співпраці з
міністерствами; з іншого боку, він
створює міцний ефект сталості,
оскільки ґендерні робочі групи
починають сприймати ґендерні
проблеми свого сектору як такі, що
вони мають вирішувати самостійно.
Цей підхід використовувався у
співпраці з Міністерством юстиції та
Міністерством внутрішніх справ у
попередні
роки
та
виявився
ефективним, оскільки ґендерні робочі групи цих міністерств змогли розробити
відповідний план дій та продовжують постійно працюють над вирішенням ґендерних
питань (проводять ґендерні експертизи та підтримують кампанії з протидії та
запобігання домашньому насильству). Цього року такий підхід був використаний у
співпраці з 5 міністерствами: Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством
юстиції та Міністерством оборони.
Ризик слабкої координації схем партнерства у забезпеченні ґендерної рівності та
слабкої участі і відданості Уряду стає все більш реальним. Це у першу чергу зумовлене
фінансовою кризою та реорганізацією державних органів влади. Нещодавно було
скорочено працівників відділу ґендерної, сімейної та демографічної політики
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, внаслідок чого обмежилися
координаційні можливості цього міністерства. Програма пропонує посилити
співпрацю з конкретними міністерствами замість того, щоб повністю зосереджуватися
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на координаційному механізмі, як було заплановано спочатку. Окрім розробки плану
НГМ, який можна впровадити в умовах кризи, Програма буде працювати з
відповідними міністерствами, щоб забезпечити прогрес у ґендерних перетвореннях
та збереження їх в інституційній пам’яті. Програма та її партнери також продовжують
відстоювати перед Урядом України важливість збереження пріоритетності питань
ґендерної рівності та ґендерного мейнстрімінгу у політичних процесах навіть за часів
кризи, оскільки у такі часи проблеми ґендерної нерівності загострюються.
2.2. Зв’язки та синергія з іншими проектами, що працюють над забезпеченням
ґендерної рівності
Програма ЄС «Права жінок та дітей в Україні» складається з 5 проектів, що
впроваджуються ПРООН, Міжнародною організацією праці (МОП), Радою Європи та
ЮНІСЕФ, 5-тий компонент – комунікаційний.
Співпраця між проектами має на меті уникнути виконання однакових завдань
агентствами, проте існують «спільні питання», які входять до сфери компетенції двох
або трьох агентств: ґендерні питання на ринку праці (ПРООН та проекти МОП),
насильство в сім’ї (ПРООН,
ЮНІСЕФ та проекти Ради
Європи), тощо. Делегація ЄС
ініціює
проведення
консультацій
для
представників 5 проектів для
обміну інформацією щодо
досягнутих
результатів
та
плану співпраці у вирішенні
цих
«спільних
питань».
Представники проектів також
пропонують подібні ініціативи.
Представники
Програми
рівних можливостей та прав
жінок в Україні брали участь у
проведенні конференцій та
презентацій звітів проектів МОП та Ради Європи, і навпаки – наші колеги внесли
значний вклад у розробку планів та стратегій впровадження відповідних проектів.
Комунікаційний компонент розроблено з метою підвищення обізнаності та чутливості
народу України до ґендерних питань, подолання ґендерних стереотипів, а також для
представлення результатів діяльності інших проектів ЄС «Права жінок та дітей в
Україні». Представники нашої Програми брали участь у розробці стратегії
впровадження комунікаційного компоненту, надавали консультації, матеріали та
статистичну інформацію стосовно ґендерних проблем та ґендерних стереотипів
українців. Програма рівних можливостей та прав жінок дуже сподівається на успішне
впровадження комунікаційного компоненту і зацікавлена у найбільш якісній його
роботі.
В рамках стратегії запровадження ґендерних підходів до діяльності ПРООН
представники Програми проводили консультації та робочу зустріч (4 грудня) для
проектів ПРООН. Метою консультацій було визначити, яким чином можна інтегрувати
ґендерний компонент у роботу проектів. Визначено методики такого інтегрування
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