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Круглий стіл «Міжвідомча співпраця для ефективного
реагування системи кримінального правосуддя на
домашнє насильство» - 05.04.19
У події взяли участь представниці
Центру «Жіночі перспективи»,
судді та прокурори зі Львова та
Львівської області, директор
Львівського регіонального
відділення Національної школи
суддів пані Оксана Польна,
представники головного
управління Національної поліції у
Львівській області та Центрів БПД,
міжнародні експерти.

Ґендерний портрет міста Львова – 04.05.19
Центр «Жіночі
перспективи»
презентував власне
дослідження– «Ґендерний
портрет міста Львова»,
яке відображає ґендерні
особливості жінок та
чоловіків. Показники
дослідження допоможуть
врахувати принципи
ґендерної рівності у
місцевих стратегіях
розвитку та політиках.

Запущено проект
«Розвиток громад,
що базується на
правах людини»
Одним із завдань
проекту є фінансова
підтримка місцевих
ініціатив з впровадження
підходу, що заснований
на правах людини.

Переможцями
конкурсу стали дві
ОТГ Львівщини Заболотцівська
(Бродівський
район) та
Рудківська
(Самбірщина).

Роль медичних працівників у
виявленні випадків домашнього
насильства – 28.05.19
Проведено спільний захід в приміщенні та у співпраці
з Медико-соціальним центром «Діалог», на якому
обговорено збільшення ролі медичних працівників у
виявленні випадків домашнього насильства та
адекватної допомоги постраждалим.

Тренінг з підприємництва –
03.06.19 – 06.06.19
4-денний тренінг «Від фрілансу
до підприємництва: як
створити цікаву пропозицію для
туризму» відбувся в м. Яремче.
Організатори заходу –
громадські організації «East
European Cooperation» (Литва)
та «Центр «Жіночі перспективи».

Інтерв’ю Марти Чумало на
телебаченні – 30.05.19
У міжнародний день фемінізму заступниця голови
Центру «Жіночі перспективи» Марта Чумало взяла
участь у ранковій програмі UA:Львів та розповіла,
зокрема, і про послуги Центру.

У тренінгу взяли участь 40 жінок із
12 регіонів України – ВПО з
Криму та зі Сходу України, а
також місцеві мешканки з
досвідом власної справи та
початківці.
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Міжнародна конференція у Молдові – 20.06.19 – 22.06.19
Заступниця голови Центру «Жіночі перспективи» Марта Чумало взяла участь у міжнародній конференції
«Боротьба з гендерним насильством в країнах Східної Європи: кращі практики та виклики», яка
відбулася м. Камрат (Молдова). Були обговорені основні досягнення та виклики на шляху до ратифікації
країнами Східного партнерства Стамбульської конвенції.

Тренінг з протидії торгівлі людьми
Організовано дводенний тренінг з навчання
громад Львівщини виявляти та надавати
допомогу особам, які потерпіли від торгівлі
людьми. У тренінгу взяли участь
Заболотцівська, Великомостівська, Рудківська
та Шегинівська ОТГ.

Завершився Конкурс малих грантів, що
проводився в рамках проекту «Реалізація
регрантингової програми у Чернівцях,
Червонограді і Житомирі». Переможцями
стали 6 громадських організацій: ГО
«Буковинська агенція регіонального
розвитку» та ГО «Пацієнти Буковини»
(Чернівці); ГО « Ендшпіль» та ГО « ГРІНЕРІ»
(Житомир); ГО « Центр громадського
моніторингу та досліджень» та ГО
«Аналітично-адвокаційний центр
Львівський регуляторний хаб»
(Червоноград).

Вітаємо переможців!

Наші партнери
Центр «Жіночі перспективи» вже втретє підтримує проведення ФеменКемпу для дівчат,
який відбудеться в Карпатах з 02 по 08 серпня 2019 року. Проект реалізує Вінницька ГО
«Інформаційно – просвітницький центр «ВІСЬ».

Дослідження Kvinna till Kvinna
Наші партнерки Kvinna till Kvinna провели дослідження
Listen to Her про гендерні аспекти і роль жінок у НагорноКарабагському конфлікті та миробудуванні. Описана
ситуація має багато спільного з нашими реаліями.

Проект ГО «Вісь»
Вінницька ГО «ВІСЬ» презентувала фільм та фотовиставку
про жінок – безхатьченок «Заговори, і я тебе побачу». Подія
реалізується в рамках проекту «Let’s solidarize!», що
адмініструється Центром «Жіночі перспективи».

ГО «Жіночий ресурсний центр» у
рамках підтриманих проектів в
конкурсі міні-грантів втретє відвідали
Чернігівську виправну колонію №44
для жінок, що повторно вчинили злочин.
Організація також взяла участь у
круглому столі, що відбувся в Комітеті
Верховної Ради України з прав
людини. На заході обговорювали
забезпечення прав та протидія
дискримінації щодо жінок, які
відбувають або відбували покарання в
місцях позбавлення волі.

Актуальні новини
12 квітня 2019 р. набрав
чинності Порядок
проведення та
документування
результатів медичного
обстеження
постраждалих осіб від
домашнього насильства
або осіб, які ймовірно
постраждали від
домашнього насильства,
та надання їм медичної
допомоги.
Вперше в Україні ввели
системний підхід до
виявлення домашнього
насильства та надання
медичної допомоги
постраждалим.

19 квітня 2019 р. вступив в дію Порядок
проведення оцінки ризиків вчинення
домашнього насильства. Цей порядок є
підставою винесення представниками
поліції термінового заборонного припису.
Таким приписом кривднику може бути
заборонено перебувати у місці спільного
проживання із жертвою, наближатись до
цього місця на певну відстань та
контактувати з жертвою.

Розпорядженням голови Львівської
обласної державної адміністрації від 17
травня 2019 р. затверджено Стратегію
міжвідомчої взаємодії з питань запобігання
домашньому насильству та насильству за
ознакою статі у Львівській області на
період до 2021 року.

Застосування нового законодавства щодо
домашнього насильства
За січень-червень 2019 року у Львівській області судами прийнято 21 рішення по заявах про
винесення обмежувального припису. З них задоволено повністю або частково вимоги про
винесення обмежувального припису у 14 справах. Так, у 9 справах винесено обмежувальний
припис із забороною кривднику перебувати у місці спільного проживання з постраждалою
особою.
ГО Центр "Жіночі перспективи" надав правову допомогу трьом жінкам у справах про
винесення обмежувального припису. Було прийнято два рішення суду про винесення
обмежувального припису із забороною кривднику перебувати у місці спільного проживання з
постраждалою, а також одне рішення про продовження обмежувального припису ще на 6
місяців.
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