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«Насилие в отношении женщин» означает любой акт насилия, совершенный на 
основании полового признака, который причиняет или может причинить 
физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а 
также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение
свободы, будь то в общественной или личной жизни.’ 

Декларация об искоренении насилия в 
отношении женщин; Провозглашена
резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи 20 
декабря 1993 года

Насильство стосовно жінок – порушення прав людини й форма дискримінації 
стосовно жінок та означає всі акти насильства стосовно жінок за гендерною 
ознакою, результатом яких є або може бути фізична, сексуальна, психологічна або 
економічна шкода чи страждання стосовно жінок, у тому числі погрози таких дій, 
примус або свавільне позбавлення волі, незалежно від того, чи відбувається це в 
публічному або приватному житті

Домашнє насильство означає всі акти фізичного, сексуального, психологічного або 
економічного насильства, які відбуваються в лоні сім’ї чи в межах місця проживання 
або між колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, не- залежно від 
того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або 
незалежно від того, чи проживав правопорушник у тому самому місці, що й жертва, 
чи ні

Конвенція Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами 
(CETS №210)





1. Зміцнення потенціалу надавачів послуг

1.1 тренінги для поліції/ОВС 850 поліцейських 39 тренінгів

1.2 тренінги для надавачів соціально-
психологічних послуг

3,009 спеціалістів 111 тренінгів

1.3 тренінги для медичних працівників 629 спеціалістів 24 тренінгів

1.4 тренінги для ЗМІ 79 журналістів 5 тренінгів

1.5 тренінги для правників/юристів 120 спеціалістів 12 тренінгів

2. Надання послуг постраждалим від ґендерного насильства

2.1 соціально-психологічна допомога 10,098 осіб отримали допомогу (~ 80% жінки)

2.2 медична допомога 1,451 осіб отримали допомогу

2.3 правова допомога 470 осіб отримали допомогу

3. Підвищення рівня обізнаності

3.1 інформаційні та освітні матеріали 865,003
друкованих матеріалів 
розповсюджено

3.2. тематичні круглі столи/семінари 201 захід проведено

Саб-кластер з питань ҐОН - 2015



Саб-кластер з питань ҐОН - 2016

1. Посилення спроможності партнерів

1.1 Тренінги для поліції 7,869 поліцейських 315 тренінгів

1.2 Тренінги для надавачів соціально-
психологічної допомоги

944 фахівці 66 тренінгів

1.3 Тренінги для медичних працівників 557 фахівців 21 тренінг

1.4 Тренінги для ЗМІ 177 фахівців 12 тренінгів

1.5 Тренінги для правників/юристів 25 фахівців 2 тренінги

2. Надання послуг постраждалим від ҐОН

2.1 Соціально-психологічна допомога 19,798 постраждалих (~85% жінки)

2.2 Медична допомога 293 постраждалих

2.3 Правова допомога 3,124 постраждалих

3. Підвищення обізнаності

3.1 Інформаційні матеріали 140,600 примірників

3.2 Круглі столи/ семінари/ заходи для 
преси

204 заходи



Медичні заклади Психосоціальна допомога Юридична - наступна

https://sites.google.com/unfpa.org/gbv-
sc-ukraine/довідники-перенаправлення

Довідники перенаправлення



Відпрацювання системи управління інформацією



- створена рішенням Координаційної ради з питань сім’ї, жінок, 
охорони материнства та дитинства при Голові Запорізької обласної 
державної адміністрації від 03.12.2015 р. 

- мета: забезпечення системного підходу при здійсненні заходів із 
попередження домашнього та гендерно обумовленого 
насильства, забезпечення захисту та ефективної допомоги 
постраждалим від такого насильства

- з першої установчої зустрічі (01.04.2016 р.) відбулося 8 робочих 
груп.

Міжсекторальная співпраця: регіональна робоча група





Члени робочої групи пройшли 
спеціалізоване навчання на тренінгу 

для міжвідомчих команд з реагування 
на ГОН 16-17 червня 2016 року;

В межах кампанії «16 днів проти 
гендерного насильства» розміщено 

20 білбордів;

Активно просувається кампанія 
«Розірви коло»

Поширюються інформаційні 
матеріали

Міжсекторальная співпраця: підвищення обізнаності 
та розробка регіональних стандартів



1. Проведення спільного оцінювання ситуації з ҐОН на обласному рівні та вирішення 
проблемних аспектів міжвідомчої взаємодії; 

2. Врахування позицій зацікавлених сторін при підготовці проекту Обласної 
програми з питань гендерної рівності та протидії гендерному насильству на 2017-
2021 роки;

3. Розробка, погодження та затвердження Координаційною радою при голові 
Запорізької ОДА Методичних рекомендацій щодо покращення міжвідомчого 
реагування на гендерно обумовлене насильство, зокрема у наданні 
психосоціальних послуг постраждалим;

Міжсекторальная співпраця: посилення реагування 
та виробітка стандартів



Дякую за увагу!


