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Шановні друзі та подруги,
колеги та колежанки!

Цей інформаційний матеріал покликаний донести до вас історію 3-річного проекту «Мобілізація жінок-переселенок проти домашнього та гендерно-орієнтованого
насильства», реалізованого за підтримки
Європейської комісії, та поділитись тими
лайфхаками, які ми, команда Проекту, із
нього винесли.
Цей Проект із душею, він був заздалегідь продуманим та оперативно реагував на
виклики, мав амбіційні, подеколи здавалось
– недосяжні цілі, а виконав ще більше, аніж
планував, мав людське обличчя, та це не
завадило впливати на політику у регіонах,
був живим і залишиться таким завдяки його
продуктам.
Для мене, керівниці цього Проекту, він
став надзвичайним досвідом: ми наснажували лідерок і проводили дослідження, підтримували невеликі проекти і давали життя регіональним ініціативам, створювали послуги, там де їх не було, і пріоритезували їх фінансування державними структурами. Ми досягали великих
перемог та стикалися зі значними труднощами.
Найважливішим результатом даного Проекту я вважаю те, що він забезпечив свою життєстійкість на довгі роки. Завдяки йому послуги для постраждалих від насильства фінансуватимуться з бюджету одного з районів Київщини,
2 ініціативні групи, створені завдяки Проекту в Одесі та Святогірську, працюють до сьогодні, навчені активістки із числа ВПО приносять користь своїм громадам, ефективна програма реабілітації постраждалих впроваджується уже в
7 регіонах.
Тож, спасибі всім, хто був причетним до реалізації даного Проекту, та донору за можливість виконати таку важку, але надзвичайно важливу та цікаву
роботу!

З повагою,
менеджерка Проекту, Юлія Царевська
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ЕТАП ПЕРШИЙ:
ДОСЛІДНИЦЬКА СКЛАДОВА
ПРОЕКТУ
Ірина Демченко, канд. екон. наук,
директорка Аналітичного центру «Соціоконсалтинг»
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Для команди АЦ «Соціоконсалтинг»
отримання та реалізація цього Проекту є
унікальним досвідом. Вперше усі етапи проектної діяльності: від створення концепції до
впровадження усіх заходів – ми реалізували
у партнерстві з іншою неурядовою організацією ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА». Три роки
поспіль наші дві команди працювали пліч-опліч, взаємно підтримуючи та навчаючись
одна у одної. Наша регулярна та ефективна
взаємодія стала однією із важливих складових успіху Проекту в цілому.
Проект стартував з проведення
АЦ «Соціоконсалтинг» ситуаційного аналізу. Рідко коли аналітичні центри можуть
досить вільно і творчо підійти до розробки
дизайну дослідження, постановки завдань,
формулювання гіпотез і вибору методів їх
наукової перевірки. Ми мали у цьому Проекті таку унікальну можливість. Водночас свобода творчості дослідників передбачає і високий рівень внутрішньої відповідальності, неухильного дотримання
усіх вимог, які висуваються до наукового дослідження, забезпечення етичних
принципів збору, систематизації та використання соціологічних даних. Наша
команда доклала максимум зусиль, аби програма дослідження, перебіг збору
даних, сам аналітичний звіт відповідали усім зазначеним вимогам.
Проведення ситуаційного аналізу було спрямоване на оцінку поширеності
різних типів і форм гендерно-орієнтованого та домашнього насильства у сім’ях
ВПО, вивчення його причин та наслідків, аналіз мобілізаційного потенціалу жінок на рівні громад, їх готовності протистояти різним формам насильства та
потреб внутрішньо переміщених жінок, які постраждали від нього.
Дослідження базувалося на комплексній методології, яка поєднувала використання кількісних (структуровані інтерв’ю із внутрішньо переміщеними жінками) і якісних соціологічних методів (глибинні інтерв’ю з експертами). Вибірка
кількісного дослідження – цільова, багатоступенева, стратифікована, з використанням квотного методу відбору респонденток на останньому етапі. Всього було

опитано 1003 жінки із числа ВПО, які мешкали у 10 регіонах, у т.ч. на територіях
Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду України.
У якості експертів у даному дослідженні виступали представники органів
державної влади та місцевого самоврядування, які залучені до формування
та реалізації соціальної політики; представники міжнародних неурядових організацій та фондів, які опікуються проблемами ВПО або постраждалих від
насильства; представники регіональних і місцевих неурядових організацій, які
надають послуги у сфері протидії насильству; лідери серед жінок-переселенок.
Усього під час підготовки аналітичного звіту враховано думку 50 національних
і регіональних експертів.
Результати дослідження підтвердили, що ризики гендерно-орієнтованого
насильства (ГОН) суттєво посилюються в умовах збройного конфлікту та стосуються всіх, без винятку, категорій жінок. Разом з тим, процес внутрішнього
переміщення супроводжується зростанням уразливості жінок до різноманітних
проявів насильства поза межами сім’ї, оскільки переміщені особи не мають
міцних зв’язків у приймаючих громадах та не користуються підтримкою місцевих мешканців. Особливе занепокоєння викликають випадки порушення прав
жінок-ВПО працедавцями або власниками орендованого житла. Неприпустимими слід вважати прояви агресії або зловживання з боку посадових осіб і
представників суспільних інститутів, які покликані надавати підтримку переміщеним особам.
Найбільш поширеним видом ГОН залишається психологічне насильство:
від нього потерпали 57% жінок до переміщення та 50% жінок після переміщення. Менш поширеними, але все ж актуальними є наступні появи ГОН:
•
контролююча поведінка, від якої потерпали 22% опитаних жінок до
переміщення та 24% після;
•
фізичне насильство (15% і 4% відповідно);
•
економічне насильство (13% і 17% відповідно);
•
сексуальне насильство (11% і 4% відповідно).
Вагомою складовою гендерно-орієнтованого насильства залишається домашнє, оскільки саме з діями колишнього або теперішнього чоловіка/партнера
пов’язана переважна частина випадків фізичної та сексуальної агресії, про які
повідомили постраждалі жінки. Дослідження засвідчує, що домашнє насильство залишається глибоко укоріненим явищем в українському суспільстві, а
подібні випадки не сприймаються громадянами як екстраординарні ситуації.
Мотиви агресивної поведінки здебільшого пов’язуються з особистими характеристиками кривдників, однак системну роль відіграє матеріальний фактор:
серед чинників, що провокують насильство, досить часто зазначаються незадовільні умови життя, невлаштованість побуту та низький рівень доходів.
Варто враховувати той факт, що на сьогодні, за оцінками експертів, які
безпосередньо працюють у сфері протидії ГОН, значно піднявся поріг чуттєвості: випадки насильства, які раніше викликали негайну реакцію жінок, зараз
можуть не сприйматися як насильство. Навіть у випадках фізичного насильства, жінки звертаються по допомогу лише у крайніх випадках. За оцінками
експертів, рівень самостійних звернень становить 2–10% від загальної кількості постраждалих. Тому зміни рівня насильства стосовно жінок-переселенок
неможливо однозначно сприймати як покращення ситуації.
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Презентація та обговорення результатів дослідження в УНІАН

Важливо, що наслідки ГОН пов’язані не лише з фізичною шкодою та погіршенням здоров’я. Пережите потрясіння призводить до тривалих психологічних
та емоційних проблем, погіршує стосунки з близькими людьми, відображається на професійній діяльності постраждалих жінок. Постійне відчуття страху та
провини суттєво погіршує якість життя та формує передумови для самостигматизації жінок, які пережили насильство, обмежує можливості їх повноцінної
участі в соціальному житті.
Під час дослідження проведено оцінку потреб жінок із числа ВПО у послугах для постраждалих від насильства. Найбільш високий попит виявився
на соціально-психологічну допомогу (47%) та отримання тимчасового житла
(45%), різні види інформації стосовно надавачів відповідних сервісів.
Проведене дослідження виявило значний людській потенціал для надання
допомоги жінкам, які постраждали від насильства: 26% респондентом підтвердили свою готовність працювати у громадській організації, яка надає допомогу
постраждалим від насильства. Позитивно, що здебільшого це – освічені жінки
працездатного віку.
За результатами опитування було створено список контактів 152 жіноклідерок із числа ВПО, які були готові працювати в НУО, що допомагають постраждалим від насильства, проходити тренінги, брати активну участь у Проекті. Чимало жінок із цього списку було залучено до інших проектних заходів.
Результати дослідження пройшли активне обговорення на керівному комітеті Проекту та було закладено в основу подальшої проектної діяльності за
усіма напрямками, зокрема просвітницьких і мобілізаційних заходів, субгрантингу тощо.
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ЕТАП ДРУГИЙ: ПОШТОВХ ДО ДІЙ,
АБО ЯК ЖІНКИ-ВПО ОБ’ЄДНАЛИСЯ
ПРОТИ ДОМАШНЬОГО
ТА ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА
Лілія Гук,
гендерна експертка Проекту
Навчальний компонент Проекту «Мобілізація жінок-переселенок проти
домашнього та гендерно-орієнтованого насильства» було спрямовано на підвищення обізнаності жінок-лідерок з числа ВПО та їх об’єднання на локальному рівні для запобігання та протидії насильству щодо жінок.
З жовтня по грудень 2016 року в 10 регіонах України (мм. Харків, Запоріжжя, Слов’янськ Донецької області, Сєверодонецьк Луганської області, Умань
Черкаської області, Одеса, Дніпро, Полтава, Київ, смт. Вишневе Київської області) було проведено інтерактивне навчання у формі 2-денного тренінгу «Мобілізація жінок-переселенок проти домашнього та гендерного насильства та
написання проектної заявки на грант». Проведені тренінги були спрямовані на

Тренінгове заняття для жінок-ВПО у м. Вишневе Києво-Святошинського району
Київської області
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ознайомлення з національними та міжнародними документами щодо запобігання домашньому та гендерному насильству; підвищення рівня поінформованості та усвідомлення гостроти цієї проблеми; обговорення причин, наслідків,
форм та ознак насильства; активізацію зусиль жінок-ВПО щодо попередження
та протидії насильству.
У тренінгах взяли участь 150 жінок із числа ВПО. Їх соціальний профіль –
лідерки та волонтерки НУО, соціальні працівниці, психологи, юристки, матері з
багатодітних сімей, будинків сімейного типу. Дівчата та жінки ділилися спогадами, проблемами адаптації та інтеграції на новому місці проживання, наголошували на актуальності для них інформації з попередження та протидії насильству
та проблем, які існують в українському суспільстві щодо впровадження механізмів захисту постраждалих від насильства. Вони ознайомилися з поняттями
гендеру, гендерної дискримінації, гендерних стереотипів, гендерної рівності,
міфами та фактами щодо насильства, типологією насильства, суб’єктами насильства, психологічним портретом кривдника та жертви, циклом насильства.
Під час висвітлення теорії та практичних вправ тренерки акцентувати увагу на
причинах та наслідках насильства для сім’ї та держави, нормах міжнародного
та національного законодавства з попередження та протидії цьому ганебному
явищу. Весь другий день тренінгу був присвячений аналізу та обговоренню в
групах майбутніх проектних заявок.
Під час навчання відбувалися цікаві дискусії, обмін досвідом, питаннявідповіді щодо захисту прав жінок і боротьби з насильством. Атмосфера на
тренінгах була дуже теплою, зворушливою, жінки ділилися власними життєвими ситуаціями, проблемами, багато запитували про те, що робити у випадку
домашнього насильства, куди, в які організації чи на гарячі лінії звертатися,
(адже багато хто з них зустрічалися у власному житті з агресією та образами),
мріяли про дієві закони та реальні механізми, які дійсно будуть захищати жінок
та протидіяти насильству.
Не дивно, що ці навчання виявилися для учасниць, жінок-ВПО, конкретною лідерською програмою мобілізації зусиль, стимулом їх активізації та об’єднання для наступних дій із запобігання та протидії насильству.
Участь у тренінгах дозволила учасницям отримати необхідну підтримку,
підсилити впевненість у собі, наснажитися для подальших дій. Вони усвідомили зміни в собі, своєму світобаченні, об’єднали спільні зусилля для посилення
ролі жінок та впливу на прийняття рішень на різних рівнях, відчули потребу ділитися своїм досвідом з іншими жінками, які потребують допомоги.
Взаємодія тренерок та учасниць, засвоєння ними нової інформації дало
потужний поштовх до появи почуття уповноваження (наснаження), що є засадничим у понятті жіночого лідерства, і яке базується на таких його складових, як
гендерна обізнаність, самоповага та залучення.
Жінки-ВПО, які продемонстрували під час навчання свою активну громадянську позицію, сприйняли отримані знання як професійний та емоційний поштовх, що потребував виходу у вигляді створення ініціативних жіночих груп,
нових громадських організацій, написання і реалізації реальних проектів з метою боротьби з насильством щодо жінок.
Але це вже інша, не менш успішна історія, третій етап Проекту: написання
субгрантових пропозицій щодо запобігання та протидії домашньому та гендерному насильству та реалізація проектів на локальному рівні.
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ЕТАП ТРЕТІЙ:
СУБГРАНТУВАННЯ
Юлія Царевська,
менеджерка Проекту,
Ірина Демченко, канд. екон. наук,
директорка АЦ «Соціоконсалтинг»
Підтримка третіх сторін (субгрантування) стала частиною нашої діяльності
впродовж другого року Проекту. Для «Конвіктусу» це був перший досвід надання субгрантів, отже вся робота із організації даного процесу була зроблена
командою першопрохідців з нуля та під ключ.
У цьому розділі ми поділимося здобутим досвідом, зупинимося на кроках,
які варто зробити для успішної організації процесу субгрантування, та на основних досягненнях організацій, які отримали нашу фінансову підтримку.
Отже, починати потрібно з великого обсягу підготовчої роботи, передусім
з розробки базового документу – Положення про надання субгрантування.

Навчальний захід у ВГО “Магнолія”
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•

Розробка та затвердження Положення про надання субгрантування.
Протягом першого року проекту програмним та фінансовим фахівцями
проекту, юристом та іншими дотичними фахівцями було розроблене Положення про надання субгрантів. Метою цього Положення стало забезпечення
належного відбору субгрантерів, досягнення Проектом своїх цілей, а також
цільового використання коштів Європейської комісії і звітування про них у відповідності до принципів та завдань, викладених в Основних положеннях до
Договору між ЄК та ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА», а також Політикою щодо
конфліктів інтересів ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА».
Положення визначає принципи всього процесу співпраці нашої організації
з суб-грантерами, включаючи відбір, загальну діяльність, процедуру підготовки
звітності та вчасного звітування. Мається на увазі, що ці правила стосуються всіх
надходжень від ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» та всіх витрат субгрантерів у межах проекту. Ці правила також визначають стандарти діяльності та очікування
щодо високої якості програмної та фінансової діяльності, а також забезпечують
відповідність законодавству України та вимогам донора щодо звітності.
Надзвичайно важливо на даному етапі все врахувати, розробити додатки, умови, гарантії для себе та субгрантера. Важливо адаптувати процедуру
під строки проектів, вартість, вимоги донора. З урахуванням набутого досвіду
Положення та усі додаткові документи були доопрацьовані та прийнятні для
застосування в нових проектах.

•

Розроблена зрозуміла форма заявки та умови подачі, чітко визначені пріоритети конкурсу.
Орієнтуючись на спільноту лідерок, які раніше не працювали у третьому
секторі, ми поставили задачу зробити умови подачі та саму заявку максимально простими. Невеликі проекти не потребують детального опису впливу, філософії, бачення, це – радше «точкові» ініціативи, які мають чіткі завдання «тут і
зараз». Тому нами було створено максимально просту форму, яка легко опрацьовується. Цю перевагу повною мірою змогли оцінити експерти, вивчаючи
понад 80 заявок, які ми отримали від потенційних субгрантерів.
Нами були чітко визначені пріоритети конкурсу. Ми зробили фокус на
регіональні ініціативи, які б задовольняли потреби, визначені дослідниками у
перший рік проекту. Отже, наші очікування: надання якісних послуг для постраждалих від насильства, впроваджені профілактичні заходи з тематики насильства серед ВПО та приймаючої громади, регіональні адвокаційні та інформаційні кампанії, висвітлення проблематики у ЗМІ та побудова діалогу.

•

Оголошено конкурс на доступних ресурсах.
Конкурсна основа є переважним способом обрання гідних претендентів
для фінансування. Такий підхід забезпечує кращі конкурентні переваги та інноваційні рішення. Конкурентний відбір найчастіше базується на конкурсі заявок,
інформація про який розповсюджується достатньо широко для того, щоб досягти організацій, що не є членами вузького кола довгострокових партнерів.
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Нами було оголошено конкурс на провідних інформаційних ресурсах, якими користуються представники НУО та ДО, на власному сайті та сторінці в
ФБ. Перепостів також було достатньо. Судячи з великої кількості отриманих
заявок, ми впевнилися у правильності нашого підходу. Ми надали інформацію
про конкурс усім навченим нами лідеркам. І великим успіхом, як на мене, стало
те, що проекти подали більше 25% тих, хто пройшов навчання щодо написання
грантових заявок. Деякі із них стали успішними.
•

Час на консультації.
Необхідно передбачити час на уточнення та консультації, особливо якщо
мова йде про новачків у написанні заявок. Такий процес наближає учасників
конкурсу до розуміння того, що все проводиться чесно, прозоро та згідно правил, що проект орієнтований на людей, що команда має розуміння специфіки
роботи із новачками. Час консультацій не варто затягувати (оптимальний термін – один-два тижні). Варто також обрати один – два канали для спілкування
(наприклад, електронна пошта та робочий телефон). Не варто обговорювати з
потенційними учасниками ваші думки щодо перспективності чи не перспективності тематики, відповідати на питання «А яка вірогідність проходження такого
проекту?» тощо. Консультації мають стосуватись більш технічної частини процесу написання та подання заявки, і вони ніколи не гарантують, що заявка буде
допущена до конкурсу, буде оцінена високо.

•

Зібрано заявки та підготовлено пакет документів для експертної
оцінки.
На конкурс, оголошений в рамках проекту, було подано більше 80 пакетів
документів. 2 пакети документів були подані із запізненням, тому не розглядались (про що завчасно було повідомлено НУО, які їх надіслали). Так як подача проводилась на електронну пошту, технічні помилки від ВБО «КОНВІКТУС
УКРАЇНА» у прийнятті заявок були виключені. Отже, прийнято рішення задля
прозорості конкурсу та рівноправності учасників не брати до уваги проектні
пропозиції заявників, які порушили строки.
Важливим уроком, який ми винесли із цього етапу, є необхідність заздалегідь визначеного максимального розміру заявки. Чимало з тих, які ми отримали, мали величезні розміри, підготовлені у різних форматах, містили скани,
фото, статутні документи, залиті заявниками на якісь файло-сховища тощо.
При проведенні наступних конкурсів доречно наполягати на тому, аби розмір
усієї заявки не перевищував 10 МБ, це мають бути заархівовані документи у
форматах pdf, надіслані одним листом.

•

Формування експертної комісії та власне розгляд заявок, рекомендації до фінансування.
Відповідальним завданням стає запрошення незалежних експертів до
оцінки проектних пропозицій. Експертна комісія забезпечує відкритість, прозорість та справедливість процесу надання фінансування. Вона створюється на
конкурсній основі та її учасники/ці обираються за такими критеріями:
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•

висока кваліфікація та досвід у дотичних до тематики конкурсу сферах діяльності;
•
аналітичні здібності та вміння оцінити громадську ініціативу та її результативність, внесок у спільну справу;
•
бездоганна професійна репутація;
•
вміння працювати в команді.
Кожен член експертної комісії зобов’язується:
•
дотримуватись термінів розгляду заявок;
•
дотримуватися повної конфіденційності;
•
брати до уваги можливий конфлікт інтересів;
•
бути ознайомленим з Процедурами щодо конфлікту інтересів.
З метою забезпечення прозорості прийняття рішень члени експертної комісії вважаються особами, на яких поширюється дія Положення про Конфлікт
інтересів, розробленого ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА». До початку засідання
члени експертної комісії мають ознайомитися з Положенням щодо конфлікту
інтересів та підписати заяву про свою згоду з його умовами. Якщо хоча б один
з членів експертної комісії заявить, що на результат його голосування такий
конфлікт міг би справити вплив, проводитиметься повторне голосування. На
кожному засіданні експертної комісії ведеться протокол засідання із зазначенням результатів голосування. Протокол підписується всіма членами експертної
комісії.
За нашим досвідом, комісії вистачило 7 днів для ознайомлення з усіма заявками та одного дня для обговорення та прийняття рішення.
•

Переговори із потенційними субгрантерами.
Остаточний відбір субгрантерів має передбачати вдосконалення технічної
та фінансової пропозиції. Процес перемовин щодо фінансування включав такі
кроки:
•
аналіз бюджету стосовно обґрунтованості за окремими статями і їх
складовими;
•
перевірку інформації про вартість окремих товарів і послуг, приведення їх до середньо ринкових;
•
перевірка відповідності принципам визначення витрат з точки зору
обґрунтованості, прозорості, прийнятності;
•
оцінювання відповідності вимогам донора та основному проектному
бюджету.
Переговори із субгрантерами – одна з найважливіших частин процедури.
На цьому етапі команді, яка організує процес субгрантування, дуже корисно
було б перед остаточним прийняттям рішення здійснити в обрані організації
моніторингові візити. Ми, на жаль, таких візитів не провели через брак відповідної статі у бюджеті. У результаті одна із пропозицій, яку було обрано для
фінансування, не стала успішною через нездібність НУО, яка її подала, якісно
виконати проект.

12

•

Підписано договори та проведено установчу зустріч.
Важливим етапом до початку діяльності субгрантів є проведення установчої зустрічі та підписання на ній договорів. Обов’язково запросіть не лише програмних менеджерів (керівників проектів), а й осіб, відповідальних за фінансову складову проекту. Тут важливо і презентувати проекти (в нашому випадку
вони були дуже різноплановими), і обговорити очікувані результати, програмну
та фінансову звітність, очікування донора (наші) та субгрантерів. Важливо налагодити, якщо це можливо, і співпрацю між проектами, адже іноді фахівці
можуть допомагати один одному.

•

Безпосередньо реалізація проектів із наданням технічної допомоги
та використанням інструментів моніторингу і оцінки.
Всього отримали субгрантову підтримку 7 проектів на загальну суму
28 000 євро, а саме:
•
«Жінки – жінкам», ОБФ «Шлях до дому», м. Одеса
•
«Згуртування жінок-ВПО проти домашнього та гендерно-орієнтованого насильства», БО «Світло надії», м. Полтава
•
«Створення «гарячої лінії» для підвищення обізнаності жінок-переселенок щодо протидії домашньому та гендерно-орієнтованому насильству», ВГО «Магнолія», м. Київ
•
«Профілактика та захист від домашнього та гендерно-орієнтованого
насильства жінок ВПО та представниць місцевих громад, що проживають на території м. Святогірська та Слов’янського району шляхом
підтримки діяльності Центру захисту жінок у м. Святогірську», БФ
«Слов’янське серце», м. Святогірськ, Донецька область
•
«Шлях до нової себе», ГО «Промолодь», м. Черкаси
•
«Створення ресурсного центру допомоги жінкам, які знаходяться у
кризовій ситуації», Запорізька ОГО «Об’єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія», м. Запоріжжя
•
«Рука допомоги», ГО «Дорога життя», м. Дніпро
Проекти тривали від 3 місяців до півроку. Кожен проект вартував
4 000 євро.
Весь цей час спеціалісти АЦ «Соціоконсалтинг» активно співпрацювали із
обраними НУО, надаючи технічну допомогу on-line та під час моніторингових візитів. Наприкінці субгрантових проектів було проведене оціночне дослідження
із використанням якісних методик (аналіз програмної звітності, фокус-групи з
клієнтками і гнучкі інтерв’ю зі спеціалістами проектів). Результати дослідження
переконують, що попри короткий термін проектної діяльності та невеликий обсяг фінансування переважна більшість НУО, які отримали субгранти, досягли
ключової мети – з’єднати жінок із числа ВПО і приймаючих їх громад навколо
вирішення проблем, пов’язаних із гендерно-орієнтованим насильством, додати
жінкам впевненості у власних силах, надати поштовх для розвитку подальших
жіночих ініціатив тощо.
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Дослідження виявило чимало важливих результатів, якими пишаються усі
члені команди Проекту. Зокрема, завдяки участі у проектних заходах поліпшилось соціально-психологічне самопочуття жінок, у т.ч. тих, які постраждали від
гендерно-орієнтованого насильства. Деякі клієнтки змогли покращити відносини з партнерами, деякі – розірвати стосунки з кривдниками. Цьому ефекту,
на думку клієнток, сприяли регулярні консультації психологів (як групові, так й
індивідуальні), участь у психологічних тренінгах або заняттях (мм. Святогірськ,
Черкаси, Одеса, Полтава, Запоріжжя, Дніпро), індивідуальна психотерапевтична робота (мм. Запоріжжя, Одеса, Святогірськ). У деяких проектах (мм. Одеса,
Святогірськ) практикувались парні та сімейні психологічні консультації, робота
з найближчим соціальним оточенням, зокрема, у місцях компактного проживання ВПО (мм. Дніпро, Заппоріжжя, Святогірськ, Одеса), які також користувались високим попитом з боку клієнток.
Після проведення семінарів-практикумів для жінок (м. Одеса) зменшилась
тенденція щодо ігнорування проявів і замовчування випадків домашнього та
гендерно-орієнтованого насильства, зросла кількість звернень за консультативною допомогою до психолога, юриста, соціального працівника з метою подолання існуючих проблем.
Підвищився рівень знань жінок щодо захисту їх законних прав й представлення інтересів у державних органах і установах, у клієнток сформовані
певні практичні навички стосовно недопущення порушення прав й інтересів їх
та їхніх дітей, профілактики гендерно-орієнтованого і домашнього насильства
тощо (мм. Святогірськ, Черкаси, Одеса, Полтава, Запоріжжя, Дніпро). Цього
результату досягнуто, за відповідями клієнток, завдяки отриманим кваліфікованим юридичним консультаціям і тематичним лекціям, допомозі у підготовці
позовів до суду, здійсненню юридичного супроводу клієнток та їх родин у місцевих органах юстиції та установах соціального захисту.
Практичні фізичні та психологічні навички щодо власного захисту в ситуаціях насильства були сформовані у клієнток завдяки відвідуванню занять із
самооборони, які проводились у рамках проекту в м. Черкаси. Решта проектів
фокус уваги клієнток спрямовували на ефективні превентивні моделі поведінки та розвиток комунікаційних навичок у ситуаціях насильства.
Спостерігається покращення соціально-психологічної ситуації на рівні
місцевих громад, що зменшує ризик виникнення конфліктних ситуацій, у т.ч.
насильства. Йдеться про формування дружніх стосунків між місцевими мешканками і жінками-переселенками. Це стало, на думку учасниць фокус-груп,
наслідком спільної організації та участі у заходах, що проводилися за ініціативи виконавців пілотних проектів (мм. Запоріжжя, Святогірськ, Одеса).
На жаль, формат цього видання не дозволяє нам розповісти про усі успіхи
і здобутки субгрантерів. Головне, що і після завершення субгрантової підтримки більшість організацій продовжує діяльність, спрямовану на попередження
насильства, запроваджує нові соціальні ініціативи, навколо яких об’єднуються
не лише жінки, але й чоловіки. Про деякі з них ви зможете дізнатися в наступних статтях цієї брошури.
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УСПІШНІ ЖІНОЧІ ІНІЦІАТИВИ,
РЕАЛІЗОВАНІ ЗАВДЯКИ
ПРОЕКТУ
Проект «Жінки – жінкам», м. Одеса
Вегриян Наталiя, керівниця проекту,
Куриляк Юрiй, юрист проекту ОБФ “Шлях до Дому”
У 2017 році Одеським благодійним фондом «Шлях до дому» за фінансової підтримки ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» та Єврокомісії було реалізовано
проект «Жінки – жінкам».
Даний проект був орієнтований на надання послуг з протидії домашньому
та гендерно-орієнтованому насильству двом цільовим групам: жінкам із числа
ВПО, а також жінкам із місцевої громади. Близько 70% клієнток проекту становили жінки-ВПО, решту – представниці місцевої громади. До числа клієнток

Прес-конференція БФ “Вітри змін” у рамках 16 днів проти насильства
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проекту увійшли жінки різного соцiального статусу, професій, віку, життєвого
досвіду. Тема протидії гендерному та домашньому насильству використовувалась як об’єднуюча для внутрішньо переміщених жінок та представниць приймаючої громади.
У рамках проекту було реалізовано низку заходів.
•
Проведені тренінги, на яких жінки отримали знання про гендерноорієнтоване насильство і можливості протистояти йому.
•
Розпочали роботу 2 групи самодопомоги для клієнток різного віку:
18–35 років і 35+. У групах жінки не тільки надавали одна одній психологічну підтримку. Жінки із місцевої громади ділилися інформацією
про місцеву інфраструктуру, традиції, можливості. Вони допомагали
жінкам-ВПО з працевлаштуванням, тим самим зробивши інтеграцію
більш ефективною. Жінки місцевої громади також допомагали залучити ресурси для придбання засобів гігієни, продуктів харчування для
дітей жінок-ВПО, таким чином розвиваючи навички фандрайзингу та
емпатії.
•
Надано чимало соціальних послуг представницям цільових груп.
У якості продовження попередньої діяльності було впроваджено кілька ініціатив.
1. Після закінчення проекту юрист проекту, Куриляк Юрій, зареєструвався і став учасником руху солідарності за рівність статей He For
She, створеного організацією «ООН-Жінки». (https://www.heforshe.
org/en/thank-you?firstname=Yuri&cid=1978617)
2. Ініціативна група, до якої увійшли лідерки обох груп самодопомоги,
створила і зареєструвала благодійний фонд «Вітри змін». Це – платформа жіночих ініціатив, де жінки мають можливість розробляти і
просувати ініціативи, які важливі для їх спільнот.
Наразі наш благодійний фонд активно працює у різних напрямках:
•
Була проведена прес-конференція «16 днів проти насильства»
(http://odessa.net.ua/tag/bf-veter-peremen).
•
Наразі триває розробка тренінгового модулю «Запланований успіх:
фінансова грамотність і безпека жінок».
•
Реалізується програма для дівчаток і жінок ромської спільноти «Смілива дівчинка – Сильна жінка».
•
Надаються консультації та інші види допомоги для жінок, які пережили сексуальне насильство, а також консультації з підбору методів
контрацепції.
•
За підтримки міського центру СССДМ був проведений тренінг для жінок «Ефективні комунікації, Конфлікти», в якому взяли участь 12 жінок. Проведення заходів для жінок на базі міського центру соціальних
служб планується і в подальшому.
•
Впроваджуються різноманітні заходи щодо інтеграції жінок-ВПО у
місцеву громаду, захисту прав жінок з обмеженими можливостямита
реалізації інших ініціатив, важливих для жінок-ВПО та представниць
місцевої громади.
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Серед планів нашої НУО на найближчий час:
•
проведення навчання для лідерок організації з питань розробки та
написання проектних заявок;
•
налагодження співпраці з неурядовими організаціями в Одеській області, особливо із віддалених депресивних сільських районів, в яких
жінки особливо уразливі до домашнього насильства;
•
створення Наглядової ради.
Також БФ «Вітри змін» планує розвивати і просувати ідею руху HE FOR
SHE серед чоловіків, стимулюючи їх робити більше для досягнення гендерної
рівності; реалізувати проект «Фінансова безпека» для жінок, які мають намір
розірвати коло насильства; вивчити досвід європейських гендерних організацій і адаптувати його до місцевих реалій, брати участь в спільних проектах.

Розвиток жіночих ініціатив у м. Святогірськ
Катерина Ханєва,
координаторка напрямку з реагування
на випадки гендерно-обумовленого
та домашнього насильства БФ «Слов’янське серце»
У 2017 році Благодійним фондом «Слов’янське серце» м. Святогірськ Донецької області за підтримки ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» було реалізовано
спільний проект «Профілактика та захист від домашнього та гендерно-орієнтованого насильства жінок-ВПО та представниць місцевих громад, що проживають на території Святогірська та Слов’янського району шляхом підтримки
роботи Центру захисту жінок в Святогірську». Це був один із найцікавіших та
найуспішніших проектів, що стосувався активізації жіночої громади та протидії гендерно-обумовленому та домашньому насильству. Основною метою
цього Проекту було об’єднання жінок Святогірської громади задля вирішення
актуальних для них проблем та допомога жінкам-ВПО в розбудові сталих соціальних зв’язків на новому місці.
В рамках реалізації цього Проекту було заплановано і проведено велику
кількість інтеграційних заходів, спрямованих на розбудову діалогу в жіночій
спільноті із залученням представників місцевої влади та бізнесу. Було проведено 3 круглих столи «Профілактика та захист від домашнього та гендернообумовленого насильства жінок-ВПО та представниць місцевих громад, що
проживають на території м. Святогірська та Слов’янського району». На цих
круглих столах була розроблена та ухвалена місцева програма заходів, що
сприятимуть розвитку гендерної культури в місцевій громаді та забезпечать
стабільність результатів, досягнутих в рамках Проекту. У вказаних заходах
взяли участь 75 осіб.
Одним із найуспішніших компонентів Проекту було проведення серії спільних родинних тренінгів «Сила добра», що пропагують примирення, добро та
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Соціальна реклама у рамках субгранту

любов. Програма тренінгу була орієнтована на розвиток впевненості у собі і самоповаги, підвищення почуття власної гідності, стимулювання самовираження
і взаєморозуміння. Участь у ньому додає сили справлятися зі своїми проблемами та є одним із інструментів запобігання насильству.
Жінки брали активну участь на всіх етапах реалізації Проекту, починаючи
від його планування та вибору заходів, що будуть реалізовані в його рамках.
У рамках різних заходів вони активно ділились своїми знаннями та навичками, проводили майстер-класи, вчили одна одну, як отримані навички можуть
підвищити їх економічну спроможність і допомогти стати більш незалежними,
ділилися своїми історіями успіху та взаємно наснажувалися.
Минув рік. Започаткована жіноча ініціатива працює і донині та активно
розвивається. На базі БФ «Слов’янське серце» продовжує функціонувати жіноча ініціативна група «НоваЯ», до складу якої входить 50 учасниць, яких познайомив та об’єднав цей Проект. Зараз у центрі проходять майстер-класи з
живопису, дівчата виготовляють мило ручної роботи, різноманітні прикраси,
листівки, записники та багато іншого. Усі свої вироби наразі вони успішно реалізовують, в тому числі під замовлення. У них уже з’явились постійні клієнти.
Дівчата стали більш відкритими, впевненими в собі і зараз працюють над розвитком своєї мережі.
Для нас це був дуже важливий і надихаючий Проект, який дав чудові
плоди!
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ПОСЛУГИ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ
ВІД НАСИЛЬСТВА
Наталія Решетова,
керівниця групи по роботі з постраждалими
від насильства та торгівлі людьми ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА»
У рамках Проекту в березні 2017 р. був відкритий Центр психосоціальної
допомоги особам, які постраждали від насильства.
Основним завданням Центру стало забезпечення невідкладної комплексної допомоги, а також створення умов для соціальної реабілітації, адаптації та
якнайшвидшого повернення постраждалих жінок до нормальних умов життєдіяльності.
Відповідно до покладених на нього завдань співробітниці Центру надавали такі сервіси:
•
цілодобовий притулок для постраждалих осіб, забезпечення їх харчування, задоволення основних медичних і гігієнічних потреб;

Арт-терапія для фахівців Центру
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•

психологічна діагностика, визначення потреб постраждалих осіб і
здійснення заходів щодо їх задоволення;
•
у разі наявності дитини/дітей, які постраждали від насильства, або
стали його свідками, визначення потреб та заходи щодо соціального
захисту таких дітей;
•
консультації з питань застосування норм чинного законодавства
України, допомога в оформленні документів, сприяння працевлаштуванню та проходженню навчання (у тому числі влаштуванню дітей до
закладів освіти).
Одночасно в Центрі могли перебувати до 15 осіб, включаючи дітей будьякого віку. Важливо відзначити, що Центр був низькопороговим. Жінки, постраждалі від насильства, могли звернутися до Центру самостійно, без направлення з інших служб, та цілодобово. Його клієнтками ставали жінки,
незалежно від віку, наявності та кількості дітей, в тому числі секс-працівниці,
жінки із залежностями. До Центру потрапляли жінки з різних регіонів України:
м. Київ, Київська, Донецька, Луганська та ще 13 областей, а також з АР Крим,
Палестини, Грузії, Росії та Італії.
За період роботи Центру допомогу в ньому отримали 116 осіб (56 жінок
та 60 дітей).
Дуже важливим для ефективної роботи Центру був механізм перенаправлення постраждалих. Для цього проведено багато заходів серед суб`єктів
взаємодії: навчання та тренінги із соціальними працівниками, медиками, поліцією та працівниками освіти.
Завдяки підписаному меморандуму з національною гарячою лінією з протидії насильству ГО «Ла Страда-Україна» 57% постраждалих жінок, які дзвонили з надією отримати допомогу, потрапили в Центр і знайшли там безпечне
місце. Інші клієнтки потрапили до Центру завдяки перенаправленню зі сторони
соціальних служб, Центрів СССДМ, поліції, громадських організацій та телебачення. Для деяких жінок Центр став другим притулком після того, як їх знайшов кривдник у рідному місті.
Максимальний термін перебування в Центрі становив 6 місяців. Але інколи
жінці вистачало і кількох тижнів, щоб покращити свій психологічно-емоційний
стан та прийняти важливі рішення стосовно подальшого життя. В цьому клієнткам дуже допомагав індивідуальний план дій, який складався з урахуванням
потреб жінки, корегувався та доповнювався разом із кейс-менеджером.
Основні запити клієнток полягали у:
•
сприянні в отриманні медичної допомоги;
•
відновленні документів та соціальних виплат;
•
влаштуванні дітей в садочки та школи;
•
допомозі у працевлаштуванні (пошук необхідних вакансій або термінова перекваліфікація);
•
сприянні в отриманні юридичних послуг (з питань розлучення, позбавлення батьківських прав, розподілу спільного майна);
•
пошуку нового житла.
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На поведінку та емоційний стан жінки позитивно впливали групові та індивідуальні заняття і консультації з психологом. Головними завданнями її роботи
були: підтримка існуючих сил і ресурсів, напрацювання нових ефективних способів поведінки, підвищення самооцінки, робота з особистими кордонами, поглиблення відповідальності клієнток за своє життя та життя своїх дітей.
Важливі зміни з жінками відбувалися під час проходження ними Програми
реабілітації, всі теми якої були спрямовані на формування нового критичного
мислення, знань, умінь, навичок та запобігання потраплянню в ситуації насильства у майбутньому.
Важливим був завершальний етап надання допомоги в Центрі – соціальна
інтеграція постраждалої особи, що включало наступні заходи:
•
допомогу в пошуку засобів для існування;
•
вирішення питань проживання (пошук житла);
•
формування здатності до вирішення власних проблем поза межами
Центру;
•
забезпечення можливості звернутися за допомогою та отримати її
після відрахування з Центру.
Багато жінок підтримували зв’язок з Центром після закінчення реабілітації. На перших етапах їх «нового життя» для них була дуже важливою підтримка спеціалістів та відчуття «надійного плеча».

Центр психосоціальної допомоги
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АДВОКАЦІЙНА СКЛАДОВА
ПРОЕКТУ
Юлія Царевська,
менеджерка Проекту
Адвокаційна складова Проекту була масштабною та досить ефективною.
Про зміни у сфері протидії насильству, в тому числі по відношенню до ВПО, які
ми маємо на початок 2019 року, у 2015 році, коли нами було подано Проект на
розгляд Європейської комісії, було годі й мріяти.
За три роки діяльності Проекту в країні стався надзвичайний прорив: нове
законодавство, прогресивні підзаконні акти, велика увага ЗМІ, державних, донорських структур до питань насильства, створення нових жіночих ініціатив та
об`єднань, фокус спеціалізованих служб поліції на протидію насильству.
В усіх активностях Проекту, включаючи понад 170 мотиваційних виступів на різноманітних заходах, проведених працівницями Проекту за три роки,
консультації із провідними фахівцями щодо організації найбільш ефективних
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послуг для постраждалих від насильства, навчання лідерок, субгрантування,
неодмінно була присутня адвокаційна складова, постійно робився наголос на
важливості мобілізації жінок проти насильства. Наш Проект діяв у час великих
змін та став причетним до їх впровадження!
На нашу думку, Проект, який не включає в себе адвокаційних кроків, часто приречений на затухання після завершення фінансування, йому бракує філософії та стратегічного бачення.
Хочемо поділитись кількома найбільш яскравими кейсами, які стали результатами Проекту та надалі можуть використовуватись колегами та колежанками задля реального впливу на регіональну політику.
Всі вони стосуються пріориезації фінансування послуг для постраждалих
від насильства у Київській області.
Центр для постраждалих почав діяти в Київській області неспроста. До
2017 року в області не було жодної спеціалізованої установи для тих, хто постраждав від насильства. Не було належної роботи із жінками та дітьми, все зводилось до консультування та повернення постраждалих у сім’ю, де їх очікував
кривдник та постійне повторення насильства.
Отже, однією із наших задач стало відпрацювання дієвої моделі допомоги постраждалим та передача її на фінансування області чи одного з районів
Київщини.
З цією метою ще на стадії відкриття закладу в одному з міст-сателітів
Києва ми прийшли із пропозицією до міської влади про передачу даного закладу через 20 місяців діяльності на фінансування міста. Керівники місцевої
адміністрації дали попередню згоду, про що було підписано Меморандум про
співпрацю.
Водночас ми розуміли, що місто задовольнить лише свої потреби чи то
притулком, чи то соціальною квартирою, а ціла область залишиться ні з чим.
Ми почали проводити переговори із Київською обласною державною адміністрацією та органом, відповідальним за обласну політику у сфері насильства –
Службою у справах дітей та сім‘ї. Нами було досягнуто розуміння у тому, що
такий заклад (і не один) у області потрібен, ми зафіксували свою готовність до
передачі програми, напрацювань, обладнання та меблів, наші колеги з КОДА
підготували документи на Сесію про створення Закладу. Нами було підписано Меморандум про співпрацю. Але сесія в Київській облраді не відбувалась
більше, ніж півроку, і створити заклад відповідно до існуючих планів на рівні
області не вдалося. Політична ситуація у області та протистояння Ради та Адміністрації силами Проекту подолати було неможливо.
Паралельно ми почали проводити переговори із Васильківською районною радою: активістками, соціальними працівницями, депутатками та головою
району – Наталею Олександрівною Баласинович. Колежанки знали про наш
Центр психосоціальної допомоги, адже перенаправляли до нас мешканок Васильківщини і хотіли відкрити такий заклад у районі.
У кейсі, який став успішним, співпали потреби і району, і наші як НУО:
район мав потребу та ресурси для створення такого закладу, ми мали досвід,
матеріальну базу, діючу програму та можливість надавати технічну підтримку
після відкриття закладу.
Отже, справа пішла: район у вкрай стислі строки знайшов приміщення,
яке потребувало невеликих витрат на ремонт, віднайшов кошти на цей ремонт.
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Перша робоча зустріч із керівництвом Васильківського району

На розгляд сесії Васильківської районної ради 08.11.2018 року були винесені
питання про створення установи «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі», підписання меморандуму про співпрацю із ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА», затвердження Положення
про дану установу, призначення її директора. Всі вищезазначені питання прийняті до виконання Васильківською районною радою 7 скликання.
На час підготовки даного матеріалу у новоствореній установі вже завершується ремонт, і ми сподіваємось розпочати надання послуг вже у лютому
2019 року.
Для нас це – надзвичайна перемога, адже надання послуг постраждалим
від насильства продовжуватиметься і після завершення Проекту, і його напрацювання будуть втілюватись і надалі.
Адміністрація міста, в якому працював Центр психосоціальної допомоги,
на даний час разом із ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» планує з березня 2019 року
працювати за механізмом закупівлі послуг (тобто закуповувати за актом виконаних робіт місця у новоствореній установі, тим самим скорочуючи видатки
районного бюджету на утримання закладу).
Київська область, сподіваємось, уже в 2019 році відкриє заклад обласного масштабу та ще більше наблизиться до реалізації ефективної політики
щодо протидії насильству. Нашим внеском стануть і напрацювання, передані
Службі у справах дітей та сім’ї, і обладнання та меблі, передані для облаштування щонайменше 6 місць для постраждалих.
А ми й надалі додаватимемо до адвокаційної стратегії все нові й нові кроки задля розбудови послуг для постраждалих від насильства, адже це питання
визначено Україною як пріоритетне, і ми, громадянське суспільство, повністю
цей пріоритет підтримуємо.
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