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Гендерна політика в Україні ґрунтується на положеннях 

законів: 

 

-Конституція України (1996 р.) (стаття 24) проголошує рівність усіх 

громадян, у тому числі незалежно від статі; 

-Закон України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини (1998 р. зі змінами) наділяє Уповноваженого здійснювати контроль 

за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

-Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (2001 р.) визначає 

правові і організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи і 

установи, на які покладається здійснення заходів з попередження 

насильства в сім’ї; 

-Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» (2005 р.) націлений на «досягнення паритетного становища 

жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства…»; 

-Указ Президента України від 6 квітня 2011р. №389/2011 про положення 

Про Міністерство соціальної політики України, яким визначається як 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередженню 

насильства в сім’ї ; 

-Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (2011р.); 

-Наказ Мінсоцполітики України від 08.06.2012 №345 «Про експертну раду з 

питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі»; 

-Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації» (2012 

р.) визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії 

дискримінації; 

-Постанова КМ України від 26 вересня 2013 р.№717 «Про затвердження 

Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2016 року. 

 

 

 



 

Види ґендерного насильства над жінками 

 

Фахівці розрізняють чотири види ґендерного насильства над 

жінками: 

• Безпосереднє фізичне насильство (включно з побиттям, 

зґвалтуванням - вдома і на роботі). 

• Психологічне насильство (включно з позбавленням волі, 

сексуальними домаганнями). 

• Позбавлення ресурсів, необхідних для підтримки фізичного і 

психологічного добробуту (включно з медичним 

обслуговуванням, харчуванням, освітою, матеріальними 

засобами існування). 

• Трактування жінок як товару (примус до проституції, торгівля 

жінками). 

Де відбуваються акти насильства над жінками: 

• Сім'я є головним місцем ґендерного насильства. Вона готує своїх 

членів до життя в суспільстві, закладає ґендерні стереотипи, 

ґендерний розподіл праці. У родині відбувається насильство 

фізичне, сексуальне (зґвалтування, інцест) і, найчастіше, 

психологічне.  

• Громада - група людей, об'єднаних спільною соціальною, 

культурною, релігійною або етнічною приналежністю, - відіграє 

вирішальну роль у закріпленні існуючої сімейної структури і 

позиції жінки в рамках родини та суспільства (гендерні 

стереотипи)  

 



 

Наслідки гендерного насильства 

 

 

• 30% самогубств і 60% вбивств жінок пов'язані з насильством у 

сім'ї. 

• 35% жінок, що потрапили в лікарню "швидкої допомоги", 

перебувають там з причин отримання нових тілесних ушкоджень, 

пов'язаних із знущаннями в сім'ї. 

• 25-40% жінок, які потерпають від насильства в сім'ї, було побито 

під час їхньої вагітності. 

• Діти скривджених матерів у 6 раз частіше намагаються накласти 

на себе руки, 50% їх схильні до зловживань наркотиками та 

алкоголем. 

• Більшість дітей вулиці є жертвами домашнього насильства: 

психологічного, фізичного та сексуального. Саме через це діти 

втікають на вулицю. 

• Гендерне насильство над жінками в родинах значною мірою 

виснажує економіку України, а також негативно впливає на 

населення; зменшення чисельності населення є падіння 

народжуваності, а народжуваність найбільше залежить від 

кількості шлюбів та розлучень.  

• Безкарність штовхає насильника, домашнього хулігана на 

вбивство. Саме серед родичів відбувається близько 40% усіх 

зареєстрованих вбивств. 

 



 Діяльність Центру з метою запобігання гендерного 

насильства 

 

 Центр працює на підставі Законів України: 

 

• “Про попередження насильства в сім’ї”  

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в 
сім’ї” 

• “Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та 
чоловіків в Україні” 

     Фінансування Центру: 

    Центр є державною бюджетною установою і фінансується з 
бюджету м.Києва через Деснянську районну у місті Києві 
державну адміністрацію 

 

Структура Центру 

Психологічний відділ  

Юридичний відділ 

Відділ соціально-педагогічної роботи 

Притулок для осіб, які постраждали від насильства в сім’ї 



 Програми  Центру на утвердження гендерної 

рівності у суспільстві 

 

Реалізація превентивних, реабілітаційних та корекційних 

програм: 

 

• Підготовка молоді до сімейного життя, збереження 

загального та репродуктивного здоров’я, родинного 

виховання 

• СТОП насильству! 

• Самореалізація: шляхи до успіху 

• Дорога до храму 

• Школа гармонійного розвитку родин 

• Протидія торгівлі людьми та ін. 

 

Група самопідтримки 

 

Корекційна програма для осіб, які вчинили 

 насильство в сім’ї  



 

Стратегії діяльності  

 Центру по викоріненню гендерного  насильства  

___________________________________________________ 

 

• Пряме реагування на проблеми, спричинені 

гендерним насильством в сім’ї (реабілітація жертв 

через Центр та притулок, взаємодія з 

правоохоронцями) 

 

• Зміна цінностей та норм поведінки, властивих 

членам суспільства та інституціям (превентивна та 

профілактична робота усіх соціальних інституцій 

району через впровадження проектів) 

 

• Виконання законодавства, внесення змін до 

законопроектів, оперативна розробка та ефективне 

впровадження  нових районних програм, 

використовуючи досвід минулого, вітчизняних та 

міжнародних новітніх технологій 



Корекційна програма для осіб, які вчинили 

 насильство в сім’ї 

 

 Співпраця спеціалістів Центру з Мінсім’ямолодьспорту  в рамках діяльності з 

розробки корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї як 

експертів-практиків (в 2009 році на базі Центру проходила пілотна апробація 

корекційної програми) 

 Запрошення до участі в робочій групі  по створенню національної корекційної 

програми за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні : залучалися 

представники Мінсім’ямолодьспорт, МВС, представники громадських та інших 

державних інституцій, юристи, психологи, психіатри, соціальні працівники, а також 

фахівці-практики 

 Проект корекційної програми обговорено на робочій зустрічі за участі фахівців з 

США та Великої Британії (12 листопада 2009 р.) та Національній конференції (15 

грудня 2009 р.) 

 Корекційна програма рекомендована Ученою радою Державного інституту 

розвитку сім’ї та молоді Мінсім’ямолодьспорт (24 грудня 2009 р.) 

 

 



  «Підготовка молоді до сімейного життя, 

збереження загального та репродуктивного 

здоров’я, родинного виховання»   

 у співпраці з Управлінням освіти  
 

 

• Сформувати практичні навички здорового способу 

життя серед дітей та молоді району; 

• Створити оточення, що сприятиме впровадженню 

програми з ФЗСЖ (формування здорового способу 

життя) на базі громади 



 Програма «Самореалізація: шляхи до успіху» - 

реабілітація жінок, клієнток Притулку та жертв 

домашнього насильства: 

«Як стати конкурентноспроможною на ринку праці» 

 

• психотерапевтична робота з жертвами 

домашнього насильства; 

• навчання жінок за програмою «Манікюрна 

справа»; 

• навчання жінок за програмою «Комп'ютерна 

грамотність» 



 
Група  самопідтримки   (для жінок, які проживають у Притулку) 
психотерапевтична робота з жертвами домашнього насильства за новітніми 
методиками (сімейні розстановки за Хеленгером, гештальт-терапія 
Самооборона  

____________________ 
 



Корекційна програма з використанням методик  арт-терапії 

________________ 



Проект-дефіле «МОДА на Ненасильство» 

__________________ 



«АРТ-терапія для дітей» 

у співпраці з Службою у справах дітей  та 

Управлінням освіти (ДНЗ №514) 



Превентивні програми: проведення тренінгів, заходів 

«Свято щасливого подружжя» 



 

Статистичні дані 

 

• За 10 років фахівцями Центру була надана допомога 
майже 10 000 особам через  індивідуальні 
консультації 

• За 11 місяців 2013 р.- відвідувань – 6862; 

• Користувачів-3496 

• 38% - з них це жертви домашнього насильства. 

• Статистичні дані за 2013 року щодо насильства: 

• Юристами Центру надано 1271 консультації під час 
яких  виявлено    397  випадків насильства 
(психологічне –  42,8%; фізичне – 14,2%; економічне – 
42,8%). 

• Психологами Центру надано  979  консультацій та 
виявлено  348 випадків насильства (економічне –  54 
%; психологічне – 76,5%; фізичне – 47,9%; сексуальне 
– 8,6%). 

• Соціальними працівниками 189 консультацій, 
лікарем-154. 

• Звернулись  41 осіб з приводу поселення в Притулок 
для тимчасового проживання. Перебували в 
Притулку - 21 особа та 9 дітей. 

• Пройшли корекційну програму в повному обсязі 
(2009-2013) 

•  – 21 кривдники із 132 направлених. 



 Динаміка особистістного росту клієнтів 

 

Результатом надання психологічної та юридичної допомоги 

клієнтам, є зростання їхньої самостійності та покращення 

якості життя.  

Наприклад, результатом надання психологічних послуг є 

примирення в сім’ї (20%),  

налагодження відносин з рідними (39%);  

влаштування на роботу після тривалого періоду  

безробіття (27%);  

зникнення чи зменшення психосоматичних проявів (45%).  

 

В 2013 р.: 

• - надається юридичний супровід – 5 особам; 

• - виграли суд першої інстанції – 3 особи; 

• - працевлаштувались – 5 осіб; 

• - спостерігаються позитивні зміни в поведінці та 

збільшення самостійності у всіх клієнтів.  

• - подолали передрозлучний стан – 2 особи; 

• - супровід по кримінальній справі – 1.  

  

 



 Пропозиції для подальшої роботи 

 

1.Розробити районний План заходів із забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року; 

2.Здійснити гендерний аналіз кадрового складу Деснянської 

РДА; 

3. Відновити роботу Ради з рівних прав та можливостей  жінок 

та чоловіків при Деснянській РДА; 

4. Формування ненасильницької ідеології; 

5. Розширення механізмів подолання насильства в результаті 

обговорення досвіду кожної з організацій; 

6. Активізація партнерського руху органів державної влади, 

державних закладів, ГО щодо подолання проблеми 

насильства; 

7. Профілактика дискримінації на роботі за ознакою статі. 

Проведення тренінгу для державних службовців Деснянської 

РДА; 

8. Привернення уваги громадськості до актуальної проблеми;  

. 

 



Дякую за увагу!    

Контактна інформація:  

Тел. 518-73-72 

desncenter@i.ua 


