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громадян похилого
віку, ВІЛпозитивних осіб,
вагітних жінок,
жінок та чоловіків,
які перебували в
полоні, в тому числі
зазнали катувань,
сімей осіб, які
пропали безвісти в
ході конфлікту,
малолітніх дітей,
вдів, учасників
військової операції
та їх сімей, а також
постраждалих від
сексуального
насильства

громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

допомога.
На базі акушерсько-гінекологічних відділень Консультативнодіагностичних центрів проводиться робота з питань репродуктивного
здоров’я жінок, що постраждали від конфліктів.
З метою реалізації глобальної ініціативи стратегії Fast-Trask Cities у м.
Києві (90х90х90) з покращення надання медичних послуг у сфері ВІЛ/
СНІДу впроваджено та забезпечено збільшення охоплення населення
району тестуванням на ВІЛ-інфекцію, в першу чергу, за рахунок
застосування тестів медичними працівниками первинної ланки.
Забезпечено 100% дворазове обстеження на ВІЛ серед вагітних.
Проведено навчання медичних працівників з питань сучасних
технологій протидії розповсюдження ВІЛ/СНІД та наркозалежності.
Департаментом охорони здоров’я організовано онлайн-консультування
відповідальних осіб закладів охорони здоров’я з моніторингу і оцінки
щодо ВІЛ/СНІД у місті Києві.
Київським міським центром здоров’я (далі – КМЦЗ) підготовлені
для ЗМІ прес-релізи, на веб-сайті КМЦЗ zdorov.com.ua висвітлені
актуальні питання виконання прав і свобод громадян.
У закладах охорони здоров’я та освіти розповсюджені інформаційні
матеріали Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання
та протидії насильству Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо роботи Центру та його структурного підрозділу Притулку для тимчасового перебування жінок, а також друковані
інформаційні матеріали з питань попередження насильства
Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна»,
газета «Здоров’я киян» з відповідними матеріалами.Загальна кількість
розповсюджених у закладах охорони здоров’я друкованих матеріалів –
близько 900 тис. примірників.
У Київському міському Центрі гендерної рівності запобігання та
протидії насильству з 29 листопада 2019 року працює цілодобова міська
служба «Телефону довіри» 15-00 (з мобільного) або 044-272-15-00 (зі
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3. Координація
діяльності
суб’єктів
взаємодії,
які забезпечують
впровадження
резолюції Ради
Безпеки ООН
1325

4

кількість
проведених
навчань
кількість
учасників
навчань

1) проведення
навчань для членів
міжвідомчих
координаційних рад
з питань,
висвітлених в
резолюції Ради
Безпеки ООН 1325
“Жінки, мир,
безпека” та
пов’язаних із нею
резолюціях (1820,
1888, 1889, 1960,
2106, 2122 і 2242),
за участю засобів
масової інформації

Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольськ
а міські
держадміністра
ції
органи
місцевого
самоврядуванн
я
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

стаціонарного) для отримання кваліфікованої, анонімної та
безкоштовної інформаційно-консультативної допомоги з соціальнопсихологічних та інших питань, а також для належного та оперативного
реагування на випадки звернень стосовно домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі. Паротягом 2020 року 10 413 осіб
звернулися за допомогою на телефон «Довіра».
За тематикою усі
дзвінки від киян на «телефон довіри» переважно стосувалися питань:
домашнє насильства та/або насильства за ознакою статі; стосунки дітей
та батьків (зокрема звернення матерів дорослих дітей, що мають
різного роду хімічні залежності і часто стають кривдниками); кризова
життєва ситуація (коронавірус, повернення з зони антитерористичної
операції, втрата роботи, вікові кризи тощо);
емоційні стани
(тривожність, самозвинувачення, післяпологова депресія); проблеми
соціальної адаптації (зокрема вихід з карантину); особи з психічними
розладами.
Враховуючи завдання Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до
2020 року, забезпечення узгодженої міжгалузевої співпраці щодо
реалізації державної політики з питань запобігання та протидії
домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, гендерної
рівності та протидії торгівлі людьми, виконавчим органом Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено
розпорядження від 01.09.2016 року № 795 «Про утворення Київської
міської координаційної ради з питань запобігання насильству в сім’ї,
гендерної рівності та протидії торгівлі людьми»
(в редакції
розпорядження № 1600 від 12.10.2020) та 10 районних координаційних
рад.
Впродовж 2020 року проведено 18 засідань Координаційних рад на
міському та районних рівнях.
Одними з пріоритетних питань до розгляду на засіданнях
координаційних рад було організація взаємодії суб’єктів, надання
невідкладної допомоги особам, постраждалим від домашнього
насильства і торгівлі людьми та проведення процедури встановлення

статусу для осіб, які постраждали від торгівлі людьми в умовах
карантину, спричиненого пандемією COVID-19.
За результатами засідань Координаційних рад були напрацьовані
відповідні рішення.
кількість
прийнятих
планів дій

кількість
заходів,
висвітлених
на веб-сайті
5

2) прийняття планів
дій з реалізації
Національного
плану дій з
виконання
резолюції Ради
Безпеки ООН 1325
“Жінки, мир,
безпека” на період
до 2020 року (далі
—
Національний план
дій)

МВС
Міноборони
Мінсоцполітик
и
МТОТ МОН
МІП Мін’юст
Мінмолодьспор
т
МОЗ МЗС
Мінрегіон
обласні,
Київська міська
держадміністра
ції органи
місцевого
самоврядуванн
я
(за згодою)

3) визначення
структурних
підрозділів,
працівників,
радників та
включення до їх
функціональних
обов’язків питань
реалізації
Національного
плану дій

МВС
Міноборони
Мінсоцполітик
и
Мінрегіон
МЗС МТОТ
МОН МОЗ
МІП
Мін’юст
Мінмолодьспор
т
обласні,
Київська міська
держадміністра
ції

4) утворення на
офіційному веб-сайті
Мінсоцполітики
спеціального розділу
“Жінки, мир, безпека”
для розміщення

Мінсоцполітики
МТОТ МОН
МОЗ МІП
Держкомтелераді
о
МВС
Міноборони
МЗС Мін’юст

Міський план заходів щодо реалізації протягом 2016 - 2020 років у
місті Києві Національного плану з виконання резолюції Ради Безпеки
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» затверджено головою Київської
міської державної адміністрації Кличком В.В від 13 жовтня 2016 року
№ 34011 ( у редакції від 24 квітня 2019 року № 6137/1-2016).

Відповідальним виконавцем за виконання заходів Національного
плану з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека» є Департамент соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
виконавцями – структурні підрозділи Київської міської державної
адміністрації та районні в місті Києві державні адміністрації

Інформація про виконання заходів Національного плану з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» розміщується
на офіційному веб-сайті Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за посиланням: https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/zhinky-

кількість
реалізованих
соціальних
проектів
кількість
бенефіціарів

4. Організація
фахової
підготовки
кадрів
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кількість
розроблених
освітніх
програм

інформації про події,
які відбуваються в
Україні, щодо
реалізації
Національного плану
дій

Мінмолодьспорт
обласні,
Київська міська
держадміністраці
ї органи
місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

5) здійснення
соціального
замовлення для
реалізації програм
та проектів,
спрямованих на
розширення участі

Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольськ
а міські
держадміністра
ції
органи
місцевого
самоврядуванн
я (за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

жінок і дівчат у
процесах відновлення
миру та безпеки,
протидії гендерно
зумовленому
насильству,
сексуальному
насильству, пов’язаному
з конфліктом, надання
допомоги постраждалим
від конфліктів

1) розроблення та
впровадження в
систему підготовки
та підвищення
кваліфікації кадрів
освітніх програм, у
тому числі
дистанційних курсів
з тематики “Жінки,
мир, безпека”,
зокрема гендерних

Міноборони
МВС
СБУ (за
згодою)
МІП навчальні
заклади
сектору
безпеки та
оборони
(за згодою)
Укртелерадіопр
ес-інститут (за
згодою)
громадські
об’єднання та

myr-bezpeka.html
та суб-веб сторінках районних в місті Києві
державних адміністраціях

Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»
на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
459/6510 від 18.12.2018, Департаментом у 2020 році закуплено
додаткові соціальні послуги шляхом механізму соціального
замовлення для осіб, які потребують стороннього догляду.

В Інституті
післядипломної педагогічної освіти
Київського
університету імені Бориса Грінченка викладачами розроблено та
впроваджено навчальні програми (модулі) з питань конфліктів
(19 програм), які впроваджувалися і протягом 2020 року. До курсів
підвищення кваліфікації ІППО Київського університету імені Бориса
Грінченка включено модулі: «Профілактика насильства в навчальних
закладах», «Від конфлікту до діалогу: «мова Жирафа» у спілкуванні»
тощо.

аспектів
вимушеного
переселення,
роззброєння,
безпеки, медіації,
демобілізації,
реінтеграції,
доступу до
правосуддя
кількість
проведених
навчань

7

3) проведення
навчань для
державних
службовців та
посадових осіб
місцевого

кількість
осіб, які
пройшли
навчання

самоврядування з питань
реалізації резолюції Ради
Безпеки ООН 1325,
зокрема щодо участі жінок
у запобіганні та
врегулюванні конфліктів,
запобігання сексуальному
насильству, пов’язаному з
конфліктом, порядку
взаємодії з надання
допомоги постраждалим
від конфлікту

кількість
проведених
навчань

4) проведення
навчань для
соціальних
працівників,
психологів, юристів,
адвокатів, які надають
безоплатну вторинну
правову допомогу,
медичних
працівників,
представників
громадських
об’єднань, волонтерів
з питань надання

міжнародні
організації (за
згодою)

Київська міська
держадміністра
ція
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

Мінсоцполітик
и
МОЗ Мін’юст
Координаційни
й центр
з надання
правової
допомоги (за
згодою) Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольськ
а міські
держадміністра
ції

На базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій на
постійній основі створено модуль «Гуманітарна та соціальна політика в
Україні», який розкриває питання участі жінок у встановленні миру,
запобіганні конфліктів, насильства та включення гендерної
перспективи в миротворчі процеси, діяльність із підтримання миру,
порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим (охоплено 65
осіб).

Впродовж звітного періоду відділом сімейної політики Служби у
справах дітей та сім’ї спільно з суб’єктами, на які покладено здійснення
заходів у сфері запобігання та протидії насильству здійснювались
наступні заходи за даним напрямом: ініційовано та проведено 19
міжвідомчих зустрічей з питань взаємодії суб’єктів, які здійснюють
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі; в рамках реалізації міської програми
«Проведення навчальних семінарів, тренінгів тощо для суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству та/або насильству за ознакою статі», проведено 40
навчальних семінарів, якими охоплено понад 900 осіб.
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послуг з урахуванням
гендерної відмінності
чоловіків і жінок
(соціальних,
психологічних та
біологічних
особливостей і
потреб) та
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків в
отриманні таких
послуг, запобігання та
протидії всім формам
насильства,
сексуальному
насильству,
пов’язаному з
конфліктом

органи
місцевого
самоврядуванн
я
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації
(за згодою)

кількість
розроблених
курсів
(спецкурсів)
для
педагогічних
закладів
вищої освіти
та закладів
післядиплом
ної освіти

5) розроблення
освітніх програм
курсів/спецкурсів та
навчальнометодичних
матеріалів до них з
гендерних проблем
в освіті у
надзвичайних
ситуаціях та з
урахуванням
збройного
конфлікту для
педагогічних
закладів вищої
освіти та закладів
післядипломної
освіти

МОН
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

кількість

6) проведення

МОН Рада

Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні на базі Київського
міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству
було проведено семінар на тему: «Розвиток мережі спеціалізованих
послуг для осіб, що постраждали від домашнього насильства та
насильства за ознакою статі на регіональному та місцевому рівнях: план
дій для забезпечення сталого фінансування». Охоплено 15 осіб.

У Київському університеті імені Бориса Грінченка розроблено та на
постійній основі уже п’ятий рік поспіль проводяться заходи з гендерної
тематики, в т.ч. механізмів мирного врегулювання конфліктів: створено
центр
«Дипломатично-протокольна
служба»,
практикум
«Внутрішньоособистісні конфлікти», сприяння волонтерству у проекті
«STEM: професії майбутнього»,- майстер-клас «Медіація – секрети
успіху».
Також в університеті викладаються гендерні курси (спецкурси) (10):
гендерна педагогіка; жінка в історії європейської культури; психологія
міжстатевих відносин; психологія міжкультурних комунікацій; тренінг
міжособистісного спілкування; психологія гендеру; гендерні образи в
рекламі; педагогічна антропологія; соціальна політика в Україні;
соціальна молодіжна політика.

На базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання

проведених
навчань

навчань з гендерних
проблем у сфері
освіті в умовах
збройного
конфлікту для
керівників закладів
загальної середньої
освіти, педагогічних
працівників,
соціальних
педагогів та
шкільних
психологів, батьків,
представників
місцевих громад

міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольськ
а міські
держадміністра
ції
органи
місцевого
самоврядуванн
я
(за згодою)

та протидії насильству проводяться навчально-освітні та методичні
заходи для представників освітянської галузі, студентської та
учнівської молоді: семінари для заступників директорів з навчальновиховної роботи «Актуальні напрями у вихованні всебічного
гармонійного розвитку особистості» «Роль психолога у формуванні
всебічного гармонійного розвитку особистості». Заходи проходили
онлайн.
До курсів підвищення кваліфікації ІППО Київського університету
імені Бориса Грінченка включено модулі: «Профілактика насильства та
булінгу в освітньому середовищі та кроки для відновлення гармонійних
стосунків між дітьми, вчителями і батьками», «Впровадження
відновних практик для вирішення конфліктних ситуацій в учнівському
середовищі» (тренінг), «Протидія шкільному булінгу» (тренінг),
«Репродуктивна педагогіка і педагогіка творчості», «Профілактика
насильства в навчальних закладах», «Засоби зниження агресії у дітей»,
«Від конфлікту до діалогу: «мова Жирафа» у спілкуванні»,
«Відпрацювання ефективних методів національного механізму
взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми: ідентифікація та надання
психологічної допомоги потерпілим від торгівлі людьми», «Засоби
профілактики агресивної поведінки у дітей», «Освітні заходи з протидії
торгівлі людьми в Україні».

II. Участь жінок у встановленні миру
5. Розширення
участі жінок у
розбудові та
встановленні
миру
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посади
у
секторі
безпеки,
оборони та
силових
структурах,
відсотків

7) забезпечення
мотивації жінок
з
числа
внутрішньо
переміщених
осіб до обирання
до
органів
місцевого

обласні,
Київська
міська
держадмініс
трації

У звітному періоді спільно з громадською організацією «Нова
країна» реалізовано проєкт «Жінки в місцевому самоврядуванні», який
передбачав проведення заходів з формування активної громадської
позиції та національної свідомості, за чотири місяці 200 жінок
пройшли курс підготовки до місцевих виборів, в тому числі з числа
внутрішньо переміщених осіб 23 з них вирішили балотуватися в
депутатки.
У центрах зайнятості м. Києва щотижня проводяться для внутрішньо

самоврядування
шляхом
проведення
інформаційних
кампаній,
навчань тощо

переміщених осіб презентації роботодавців, «Дні відкритих дверей
роботодавця», міні – ярмарки вакансій, зустрічі по підбору персоналу.

III. Безпека, запобігання конфліктам та насильству
6. Запобігання
кількість
нещасним
кількіст
випадкам серед
ь
проведених
населення під
час перебування навчань
в районі
проведення
військової
операції,
населеному
пункті,
розташованому
на лінії
розмежування,
та на тимчасово
окупованих
територіях
кількість
осіб, які
пройшли
навчання
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2) регулярне
проведення для
педагогічних
працівників та
батьків навчань з
питань
особливостей
безпеки
життєдіяльності
дівчат та хлопців,
зокрема щодо
поводження з
вибухонебезпечни
ми предметами,
здійснення
психологічної
підтримки з
питань подолання
психологічних
травм у дівчат та
хлопців, які
постраждали від
конфліктів

Київська
та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від
21.03.2017 № 238 «Про планове навчання і перевірку знань працівників
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, районних управлінь
освіти, навчальних закладів міста Києва з питань безпеки
життєдіяльності» протягом проведяться навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності усіх новопризначених
педагогічних працівників.
Відповідно до річних планів Департаментом освіти і науки спільно з
Головним управлінням ДСНС України в м. Києві (тричі на рік)
проведяться в усіх закладах освіти «Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності» (охоплено всі загальноосвітні навчальні заходи),
розроблено Комплексний план заходів щодо попередження в закладах
освіти надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; у
навчальних закладах викладається навчальний курс з основ безпеки
життєдіяльності; проводяться зустрічі учнів з працівниками МНС,
конкурси, вікторини, тижні з основ безпеки життєдіяльності. Заходи
проводилася офлан і онлайн.
До навчальних планів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка включено навчальні
модулі: «Стрес і зоровий спосіб життя»; «Профілактика СНІДу у дітей
та підлітків через розвиток життєвих навичок безпеки і збереження
здоров’я»,
«Механізми
створення
безпечного
комфортного

психологічного середовища в закладі освіти»; «Ефективна робота з
батьками у сучасному закладі ЗСО»; «Психологічні технології розвитку
дітей молодшого віку, спрямовані на збереження здоров’я» (охоплено
465 особи).
7. Формування
у населення
культури миру
та нетерпимості
до проявів
насильства

кількість
видів
виробленої
продукції

1) виготовлення
просвітницьких
матеріалів у
рамках
формування в
суспільстві
толерантності,
культури миру,
нетерпимості до
проявів
дискримінації,
підвищення
обізнаності з
питань протидії
ґендернозумовленому

Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
МІП МОН
Міноборони
МВС МТОТ
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

З метою формування у громади столиці активної позиції, направленої
на захист прав та інтересів дітей, сімей з дітьми, підвищення рівня
обізнаності населення щодо запобігання та протидію домашньому
насильству та торгівлі людьми, формування відповідального ставлення
молоді до побудови стосунків, Службою у справах дітей та сім’ї
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розроблено та виготовлено соціальну
рекламну продукцію відповідної тематики (плакати – 6 330 од., буклети
–
3
000
од.,
наліпки
–
6 000 од.) Роздатковий матеріал виготовлено за рахунок видатків
бюджету міста Києва на виконання Міської цільової програми «Діти.
Сім’я. Столиця на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 473/6524.

насильству,
сексуальному
насильству, пов’язаному
з конфліктом

кількість
проведених
заходів
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2) розроблення та
поширення
соціальної
реклами для
розміщення у
засобах масової
інформації щодо
культури миру,
гендерних
аспектів
запобігання та
врегулювання
конфліктів,

МІП
Мінсоцполітики
МТОТ МВС
Мін’юст
Міноборони
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
амоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за

З урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаним із попередження
розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) соціальна
реклама з протидії насильства та дискримінації за ознакою статті
розміщувалася у соціальній мережі Фейсбук на офіційних сторінках
Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству, Київського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
Інформація на дотичні теми висвітлювалися через комунальні
засоби масової інформації (КП КМР «Телекомпанія «Київ», КП
«Радіостанція «Голос Києва»)

кількість
осіб, які
брали участь
у заходах,
тис. осіб
кількість
проведених
заходів
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запобігання
сексуальному
насильству,
пов’язаному з
конфліктом

згодою)

4) проведення
інформаційнопросвітницьких
заходів,
спрямованих на
формування у
молоді стійких
переконань щодо
норм культури
миру,
толерантності,
протидії
конфліктам

Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
Мінмолодьспорт
МОН МІП
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

Протягом звітного періоду спеціалістами Київського міського центру
сім’ї «Родинний дім» з питань профілактики насильницького
спілкування в молодіжному середовищі проведено ряд інформаційних
акцій, інтерактивних навчань та конкурсів:
конкурс дитячого малюнку «Світ без насильства очима дітей» (637 ос.);
інформаційна акція «В моєму житті немає місця насильству!» (920 ос.);
інформаційно-інтерактивного заняття «Не дай себе ошукати», «Хочу
жити без насильства!» (257 ос.)
З метою привернення уваги громадськості до проблем насильства,
задля підвищення обізнаності киян та гостей столиці з питань протидії
насильству та формування нетерпимого ставлення до будь-яких форм
насильства з 25 листопада до 10 грудня включно в десяти районах міста
Києва проведено низку тематичних заходів, зокрема, інформаційнопросвітницькі вуличні акції: Службою у справах дітей та сім’ї КМДА у
співпраці з Київським міським центром сім’ї «Родинний дім»,
Київським міським центром соціальних служб та співробітниками
підрозділів дільничних офіцерів поліції та ювенальної превенції
Національної поліції столиці організовано та проведено інформаційний
перформенс «Не мовчи про важливе». На місці проведення заходу
учасники робили фотографії сцен захисту і викладали їх у соціальних
мережах із хештегом #НеМовчиПроВажливе. Під час акції відбувалося
розповсюдження інформаційних матеріалів із зазначенням номерів
«гарячих» ліній із запобігання домашнього насильства та інформування
про органи та установи, які надають допомогу особам, що постраждали
від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також,
реалізують програми для кривдників. Акція #НеМовчиПроВажливе
розкриває тему гендерно обумовленого та домашнього насильства за
допомогою сучасної молодіжної технології перфомансу. Такі
активності відбулися протягом Акції в Голосіївському, Деснянському

та Подільському районах міста Києва з дотриманням норм і
протиепідемічних заходів.
Окрім того, протягом Акції в закладах освіти та культури міста Києва
для дітей та молоді відбулися культурно-освітні просвітницькі заходи:
предметні лекції, навчально-виховні години, флеш-моби, перегляд
соціальних відеороликів з подальшим обговоренням, інтерактивні
заходи, анкетування з метою дослідження обізнаності учнів у даній
проблематиці, загалом проведено близько 500 заходів, охоплено понад
30 000 осіб.
Київським міським Центром гендерної рівності, запобігання та
потидії насильству організовано льодовий перфоменс «Зруйнуємо
насильство разом» (25.11.2020, парк І.Котляревського, охоплено понад
50 осіб офлайн). Проведення заходу транслювалося на офіційній
сторінці Центру у Фейсбук, а також на каналі ТРК «Київ».
кількість
заходів
кількість
жінок та
дівчат, які
взяли участь
у заходах

5) залучення
дівчат та жінок до
налагодження
діалогу під час
виникнення
конфліктів на
рівні
територіальних
громад, особливо
тих, які
приймають
внутрішньо
переміщених осіб
із застосуванням
медіації,
фасилітації

Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

В умовах запровадження карантинних заходів Київським міським
Центром гендерної рівності, запобігання та протидії насильству в
онлайн форматі протягом 2020 року організовано та проведено
тематичні зустрічей з психологом (15 заходів, охоплено 180 осіб);
проєкт «Шляхи досягнення впевненості в собі», яким передбачено
проведення тренінгових занять для жінок з метою визначення рівня
їхньої самооцінки, підвищення її відповідно до власних потреб,
виходячи з зони комфорту (охоплено 10 осіб, 2 зустрічі).
В рамках підтримки за рахунок бюджетних коштів міста Києва
проєктів соціального спрямування громадських об’єднань у 2020 році у
місті Києва реалізовано:
Київською міська організація Всеукраїнського об’єднання українок
«Яворина» проєкт «Родинне коло «Яворина», який направлений на
об’єднання і залучення жінок-киянок для підтримки і допомоги
військових, їх родин, а також допомоги ВПО (проведено 68 акцій,
охоплено 2450 жінок);
-проєкт громадського об’єднання «Обійми» - «Допомога з Любов’ю»,
який спрямований на допомогу жінкам – учасницям антитерористичної
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операції, жінкам, чоловіки яких повернулися з зони конфлікту. У
рамках проекту були проведені лекції, психологічні тренінги зі
зниження ситуативної і особової тривожності громадян цільової групи,
а також тренінги по профілактиці психологічного і професійного
вигорання, індивідуальні консультації і психологічні консультації
(охоплено 130 осіб;
-проєкт громадської організації «Берегиня» - на проведення майстеркласів та тренінгів для жінок-багатодітних матерів на різні теми
(особистісне вигорання, як запобігти насильству в сім’ї і куди звенутися
за допомогою, розвиток особистості).
8.
Удосконалення
системи захисту
жінок і дівчат,
які постраждали
від конфліктів
(ідентифікація,
створення
системи
допомоги,
інформування
про допомогу)

кількість
розроблених
нормативноправових
актів

кількість
розглянутих
випадків
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IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів
Виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської
1) розроблення та Мінсоцполітики
МВС
державної адміністрації) затверджено розпорядження від 01.09.2016
впровадження
Національна
механізму
поліція
року № 795 «Про утворення Київської міської координаційної ради з
взаємодії суб’єктів Міноборони
питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії
МОЗ МТОТ
протидії
МОН
торгівлі людьми» (в редакції розпорядження № 1600 від 12.10.2020) та
насильству за
Рада міністрів
10 районних координаційних рад. Впродовж 2020 року проведено 18
Автономної
ознакою статі,
Республіки Крим, засідань Координаційних рад на міському та районних рівнях.
сексуальному
обласні, Київська
Одними з пріоритетних питань до розгляду на засіданнях
насильству,
та
Севастопольська
пов’язаному з
координаційних рад було організація взаємодії суб’єктів, надання
міські
конфліктом
держадміністрації невідкладної
допомоги особам, постраждалим від домашнього
органи місцевого
насильства і торгівлі людьми та проведення процедури встановлення
самоврядування
(за згодою)
статусу для осіб, які постраждали від торгівлі людьми в умовах
карантину, спричиненого пандемією COVID-19.
В рамках підписаного Меморандум між виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)
та Представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні за
сприяння Фонду народонаселення проведено ряд навчальних семінарів
для субєктів протидії насильству
6) забезпечення
належного
документування

Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого

Особам, яким статус осіб які постраждали від торгівлі людьми
надається комплекс послуг (у разі необхідності влаштування до
спеціалізованого соціального закладу складається План реабілітації,
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порушень,
відсотків

та розгляду
випадків
сексуального
насильства,
пов’язаного з
конфліктом,
правопорушень,
пов’язаних з
гендерно
зумовленим
насильством,
торгівлею людьми
на території
проведення
військової
операції та у
регіонах з
найбільшою
кількістю
внутрішньо
переміщених осіб

самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

кількість
оновлених
баз даних

8) оновлення
інформації про
органи, установи,
організації, які
надають послуги
із захисту і
підтримки
постраждалих від
гендерно
зумовленого
насильства,
сексуального
насильства,
пов’язаного з
конфліктом, та
інформування про
допомогу, яку

Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації
(за згодою)

згідно з яким надаються послуги за потребою, також центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді надають послуги та сприяють
вирішенні наявних потреб особі, яка знаходиться в процесі отримання
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми).

Станом на 01.01.2021 року Службою у справах дітей та сім’ї
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) створена та постійно оновлюється база даних
про заклади, що надають послуги постраждалим від домашнього
насильства в місті Києві (в тому числі внутрішньо переміщеним
особам, учасникам АТО, ООС та їхнім сім’ям).
На офіційних субвеб-сайтах районних в місті Києві державних
адміністрацій, на сайтах партнерських установ та організацій, є
довідкова інформація, куди можна звернутися, вразі необхідності, в
місті Києві з проблем попередження насильства в сім’ї та жорстокого
поводження з дітьми, подолання наслідків фактів скоєння насильства в
сім’ї.

можна в них
отримати
кількість
осіб,
охоплених
інформаційн
ими
послугами,
тис. осіб

9. Забезпечення
надання
допомоги
постраждалим
від конфліктів
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кількість
розроблених
програм

9) розроблення та
розповсюдження
методичних
матеріалів,
пов’язаних із
захистом та
наданням допомоги
постраждалим від
конфліктів,
сексуального
насильства,
пов’язаного з
конфліктом, з
урахуванням потреб
внутрішньо
переміщених осіб та
осіб, які
перебувають в
районі проведення
військової операції,
населеному пункті,
розташованому на
лінії розмежування,

Мінсоцполітики
МВС
Національна
поліція
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

1) розроблення та
виконання
програм
реабілітації та
реінтеграції осіб,
які постраждали
від конфліктів та
насильства,
сексуального
насильства,
пов’язаного із
конфліктом, осіб,
які перебували в

Мінсоцполітики
МОЗ
МТОТ
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розроблена
пам’ятка для сімей/осіб, які є вимушеними переселенцями та тимчасово
проживають в місті Києві з координатами, графіком роботи та
маршрутом проїзду, телефонами, де можна отримати допомогу. Також
проводиться інформаційна роз’яснювальна робота щодо отримання
документів, соціальних виплат, пропонується психологічна підтримка,
надається гуманітарна допомога одягом та продуктовими наборами.
З урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаним із попередження
розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) соціальна
реклама з протидії насильства та дискримінації за ознакою статті
розміщувалася у соціальній мережі Фейсбук на офіційних сторінках
Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству та Київського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
друкована продукція щодо протидії насильству та дискримінації
мережі центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді – 437
(охоплено 178 258 осіб через представників територіальної громади м.
Києва).
У м. Києві забезпечено реалізацію програм реабілітації та
реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО і членів їх
сімей; надання соціальних виплат та компенсацій, вирішуються
питання виплат пенсій та інші питання соціального спрямування
зазначених категорій.
В рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на
2016-2018 роки:
- програма «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та
професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням
постраждалих
учасників
Революції
Гідності,
учасників
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із

полоні, в тому
числі зазнали
катувань,
внутрішньо
переміщених осіб,
учасників
військової
операції та їх
сімей, волонтерів,
сімей загиблих та
безвісти зниклих
учасників
військової
операції з
урахуванням
потреб жінок і
дівчат, чоловіків і
хлопців

організації (за
згодою)

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях
з
метою
повернення
їх до мирного життя»
місту Києву на 2020 рік розподілено кошти у розмірі: 5 171 462,00 грн.
за напрямом соціальна та професійна адаптація; 2 065 397 грн. за
напрямом психологічна реабілітація; 61 310,00 грн. виплати грошової
компенсації вартості проїзду для проходження психологічної
реабілітації та назад. За напрямом соціальна та професійна адаптація
зареєстровано звернень 441, з них 440 учасників антитерористичної
операції та 1 постраждалий учасник Революції Гідності та з
психологічної реабілітації – 564 осіб зазначеної категорії.
За інформацією управлінь соціального захисту населення районних в
місті Києві державних адміністрацій за 2020 рік укладено 170 договорів
на загальну суму 1 256, 6 тис. грн на надання послуг з професійної
адаптації, 440 особам та тристоронні договори на загальну суму 4 975,8
тис. грн на надання послуг з психологічної реабілітації.
Відповідно до укладених договорів, послуги із професійної адаптації
отримали 170 осіб, з психологічної реабілітації - 440 особи.
Програма «Надання комплексної соціально-психологічної допомоги
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей
учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у
антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної
операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти» (Отримали
послуги 27630 осіб)
В рамках реалізації міської програми «Реалізація заходів
психологічної реабілітації осіб, постраждалих від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі 228 особам, які
звернулись за допомогою, відповідно до потреб і проведеної
психодіагностики були забезпечені довготривалими комплексними
психологічними послугами.
Продовжується співпраця з громадськими та волонтерськими
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кількість
осіб, яким
надано
допомогу

кількість
осіб, яким
надано
допомогу,
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2) надання
безоплатної
первинної
правової допомоги
постраждалим від
конфліктів,
гендерно
зумовленого
насильства,
сексуального
насильства,
пов’язаного з
конфліктом

3) забезпечення
надання
комплексної
допомоги
постраждалим від
гендерно
зумовленого

Мін’юст
Координаційний
центр з надання
правової допомоги
(за згодою)
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські об’єднання та
міжнародні організації (за
згодою)

Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування

організаціями з надання психологічної, соціально – медичної та
соціально - педагогічної допомоги переселеним громадянам,
проводиться інформаційна робота щодо послуг Благодійного фонду
«Свої», Благодійного фонду «Карітас», Всеукраїнської благодійної
організації «Конвіктус Україна», Спілки Самаритян України, Центру
психосоціальної реабілітації національного університету КиєвоМогилянської академії.
Безоплатну правову допомогу надають отримати у КП Київської
міської ради «Центр правової допомоги киянам, які опинились у
складних життєвих обставинах, Регіональному центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві (вул. Платона
Майбороди, 23) та чотирьох місцевих центрах надання безоплатної
вторинної правової допомоги, які діють у місті Києві (єдиний
телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103).
Безоплатні консультації юриста також надаються в Київському
міському Центрі гендерної рівності, запобігання та протидії насильству
та 6 районних центра у справах сім’ї та жінок (охоплено 1800 осіб); в
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (первинну правову
допомогу надано 67 сім’ям та членам сімей дівчат та жінок, зокрема з
інвалідністю).
Також в міському та усіх районних центрах зайнятості м. Києва
створені цільові інформаційні куточки для жінок, де є повний перелік
законів та законодавчих актів щодо прав жінок, дітей, охорони праці,
міжнародні угоди та акти, перелік організацій, які захищають права
жінок
У місті Києві функціонує мережа комунальних закладів, що надають
комплекс соціальних послуг особам, які зазнали насильства, в тому
числі з тимчасовим проживанням
Це загальні служби підтримки постраждалих осіб:
у Київському міському центрі соціально-психологічної допомоги з
причин домашнього насильства перебувало 7 родин, в яких виховується
12 дітей. Додатково соціально-психологічні послуги надавались в

бригад”,
тис. осіб
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насильства,
сексуального
насильства,
пов’язаного з
конфліктом, на
базі
спеціалізованих
служб підтримки
постраждалих осіб

(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

режимі денного стаціонару: за звітний період звернулась 251 особа, з
них 227 жінок та 24 чоловіка;
до соціальної квартири для вагітних та матерів з дітьми раннього віку
в складних життєвих обставинах (влаштовано 20 жінок та 21 дитина
постраждалі від домашнього насильства);
до «Денного центру допомоги дівчатам та молодим жінкам в складних
життєвих обставинах» звернулись 288 жінок, які постраждали від
домашнього насильства та насильства за ознакою статі, які отримали
консультативну і правову допомогу.
та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб:
притулок для тимчасового перебування жінок Київського міського
Центру ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству
(перебувало 8 жінок та 4 дитини),
у травні 2020 року відкрита перша кімната кризового реагування для
осіб, що постраждали від домашнього та гендерно зумовленого
насильства, у листопаді 2020 року – відкрито другу «кризову кімнату»
(протягом 2020 року перебувало 43 жінки та 34 дитини).
- в Притулку для тимчасового перебування жінок, що зазнали
насильства в сім’ї при Центрі у справах сім'ї та жінок Деснянського
району міста Києва (перебувало 14 осіб, в тому числі 6 дітей).
- у 2020 році продовжено роботу «телефону довіри» з попередження
домашнього та ґендерно зумовленого насильства у місті Києві за
номерами 15-00 та 272-15-00, спеціалісти якої надають кваліфіковану
психологічну
допомогу
постраждалим
від
домашнього
та
гендернозумовленого насильства. З січня 2020 року надійшло 4299
телефонне звернення.
Заходи з питань запобігання та протидії домашньому насильства в
місті Києві реалізовуються відповідно до рішення Київської міської
ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 «Про затвердження міської
цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019-2021 роки» (у редакції
рішення Київської міської ради від 07.07.2020 № 11/9090).
Впродовж звітного періоду, значна увага була приділена питанню
надання психологічної допомоги постраждалим від сімейного

кількість, які
скористалися
послугами
кількість
жіночих
ініціативних
груп

кількість
наданих
послуг
кількість
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послуги
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4) підтримка
жіночих
ініціативних груп,
груп підтримки та
самодопомоги для
постраждалих від
збройного
конфлікту з
урахуванням
потреб дівчат та
хлопців, жінок і
чоловіків
5) надання послуг
з медичного
обслуговування
населення
(медичних
послуг), освітніх
послуг з питань
репродуктивного
здоров’я жінкам і
чоловікам, які
постраждали від
конфлікту, та
особам,
постраждалим від

Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації (за
згодою)

Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
МОЗ
МОН
громадські
об’єднання та
міжнародні
організації
(за згодою)

насильства, стан яких обтяжений посттравматичним стресовим
розладом. В рамках реалізації міської програми «Реалізація заходів
психологічної реабілітації осіб, постраждалих від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі 228 особам, які
звернулись за допомогою, відповідно до потреб і проведеної
психодіагностики були забезпечені довготривалими комплексними
психологічними послугами.
У рамках реалізації проектів Громадського бюджету Всеукраїнською
громадською організацією "Об’єднання дружин і матерів бійців
учасників АТО" реалізувавсяя проєкт «Мати героя», який на правлений
на допомогу матерям, у яких загинули діти під час АТО за принципом
«рівний-рівному» (охоплено 24 особи),

Одним із пріоритетів розвитку медичної допомоги дітям та молоді у
Києві є створення мережі «Клінік, дружніх до молоді» (далі – Клініка).
На сьогодні в м. Києві працюють 8 Клінік, які надають медикосоціальну та психологічну допомогу дітям і молоді на основі дружнього
до них підходу. З метою підвищення рівня знань щодо охорони
репродуктивного здоров´я учнів ЗЗСО постійно проводиться лекції та
бесіди працівниками – волонтерами медичних закладів району,
працівниками «Клініки дружньої до молоді» за запитом освітнього
закладу (охоплено 2000 осіб)
Департаментом охороно здоров’я до Міжнародного дня боротьби за
ліквідацію насильства стосовно жінок розміщено інформаційні
повідомлення в соцмережах. Фахівцями Центру проведено кампанію
«16 днів проти насильства», інформовано населення щодо роботи
«гарячих» телефонних ліній, установ, які надають допомогу жертвам

сексуального
насильства,
пов’язаного з
конфліктом

насильства, відкриття першої кімнати кризового реагування для жертв
насильства в сім’ї; фотопроекту Фонду Народонаселення ООН та
UNFPA Україна «Безкінечність», присвяченого історіям українських
жінок, які зазнали сексуальних домагань у громадських місцях.
У співпраці з Міським центром сім’ї «Родинний дім» проведено
вебінари з циклу «Формування навичок здорового способу життя у
дітей та підлітків», присвячені профілактиці ризикованих форм
поведінки, булінгу, кібербулінгу, правилам безпечного користування
Інтернетом, правилам вирішення конфліктів в сім’ї без застосування
сили. Увагу приділено попередженню проявів насильства в освітньому
середовищі та по відношенню до людей похилого віку, травмувань під
час фізичної активності та домашньої роботи, безпечного відпочинку з
дітьми на дитячих майданчиках, правилам дорожнього руху «Безпечна
дорога до школи», перевезення дітей в автомобілі, профілактики опіків
у дітей та ін.
На платформі фейсбук «Публічні бібліотеки Солом’янки» та в рамках
проекту «Уроки здоров’я» для працівників бібліотек, психологів,
педагогів, соціальних працівників проведено вебінари з актуальних
питань підтримки здорового способу життя, психології, права,
емоційного вигорання, можливостей оцінки рівня фізичного здоров’я,
небезпеки вживання тютюну і нікотину, куріння кальяну.
Громадською організацією «Материнська любов» за підтримки
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) реалізується
проект «Школа репродуктивного здоров’я «Шануй себе» для дівчат та
«Беру відповідальність на себе» для хлопців, мета якого здійснення
соціально-профілактичної роботи щодо запобігання соціально
небезпечних хвороб в молодіжному середовищі, набуття навичок
здорового способу життя. Учасники проекту - неповнолітні (до 18
років) дівчата та хлопці – учні старших класів загальноосвітніх закладів
міста Києва (2020 рік, охоплено 180 осіб).
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