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Тренінг з питань виявлення, ідентифікації та надання
допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми (2-3 липня)
У дводенному тренінгу взяли участь працівники соціальної
сфери та органів місцевого самоврядування, медики, освітяни і
правоохоронці Гніздичівської, Міженецької, Судововишнянської,
Славської ОТГ та міста Борислав.
Обговорювали явище торгівлі людьми, вивчали нормативноправову базу, напрацьовували алгоритм надання допомоги
постраждалим, визначали кроки кожної з команд у своїх
громадах у напрямку протидії торгівлі людьми.

У липні-вересні 2019 р.,
окрім юридичної та
психологічної допомоги
клієнткам, працівниці
Центру «Жіночі
перспективи» провели
різноманітні тренінги для
об’єднаних
територіальних громад,
молоді, працівників
поліції, суду та інших
фахівців; підтримали
проведення
Феменкемпу-2019;
презентували посібник
«Ґендерний аудит для
громадських
організацій».
Про це та інше
дізнавайтеся у нашому
дайджесті.
Адреса:
79070, Україна, Львів,
просп. Червоної Калини
36.
Торгівельний центр
«Шувар», офіс 315.
Телефони:
(032) 295-50-60
(067) 67-407-70
Електронна пошта:
women@women.lviv.ua
Веб-сайт:
http://women.lviv.ua

Табір «ЗробиТи» (6 липня)
На запрошення нашого партнера, Заболотцівської ОТГ, навчали і самі навчались на майстеркласах разом з учасниками та учасницями Табору-2019 «ЗробиТи».
Говорили про безпечне працевлаштування та про можливі ризики. Щодо юридичних аспектів
працевлаштування неповнолітніх консультувались по телефону національної гарячої лінії з
протидії торгівлі людьми за номером 527.

Тренінг з підходу, що заснований на правах
людини (16-17 липня)
16 представниць/ків громад Рудківської ОТГ та
Заболотцівської ОТГ опановували підхід до розвитку, що
заснований на правах людини.
Кожна людина, яка мешкає в одному із населених пунктів
ОТГ має відчувати можливість і відповідальність своєї
участі у процесі прийняті рішень. На жаль на рівні
громади відсутня правова та етична традиція, що
стосуються залучення до процесу прийняття рішень.
Органи місцевого самоврядування не завжди знаходять
час залучати мешканців до прийняття рішень, а
мешканці, як правило, просто не знають як можна
долучатися, до того що відбувається на місцях.
Після участі у навчанні учасники/ці зможуть шукати
вирішення проблемної ситуації у себе в громадах,
спираючись на міжнародні стандарти прав людини,
залучаючи до її вирішення різні цільові групи та
заінтересовані сторони. Тренінг відбувся в межах проекту
«Розвиток місцевих громад, що заснований на правах
людини», що адмініструє ГО МАРТ, за фінансової
підтримки ПРООН.
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Мультидисциплінарна зустріч фахівців з аналізу випадку домашнього
насильства (29 липня)
29 липня 2019 року Центр "Жіночі перспективи" спільно з Правовим клубом PRAVOKATOR (Львів)
провів мультидисциплінарну зустріч фахівців з аналізу випадку домашнього насильства. У
заході взяли участь представниці та представники прокуратури, департаменту соціальної
політики, центрів соціальних служб, центру соціально-психологічного захисту, системи
безоплатної правової допомоги, суду, департаменту захисту прав дітей, патрульної поліції,
відділу дільничних інспекторів поліції, ювенальної превенції, громадських організацій, адвокати,
правозахисники та ін.
З практики роботи Центру "Жіночі перспективи" був вибраний один кейс і на його основі були
обговорені всі "вузькі місця" взаємодії усіх суб’єктів, визначені необхідні стратегії просування
змін у місцеві нормативні документи та законодавство. Під час заходу було обговорено
можливості покращення взаємодії та домовлено про конкретні наступні найближчі кроки.
Захід провели головна юрисконсультка Центру "Жіночі перспективи" адвокатка Галина
Федькович та заступниця голови Центру Марта Чумало.

30 липня - Всесвітній день протидії торгівлі людьми
Третій рік поспіль у співпраці з суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, Центр "Жіночі перспективи" проводить різноформатні заходи – акції, тренінги,
обговорення, дискусії, виступи у ЗМІ тощо.
У Всесвітній день протидії торгівлі людьми Центр «Жіночі перспективи» у співпраці з
департаментом соціального захисту населення ЛОДА організували такі заходи:

Інформаційна акція на головному
залізничному вокзалі Львова
У приміщенні вокзалу розмістили артінсталяцію «Невидимі», а на екранах
транслювали тематичні відеоролики. Активісти
роздавали листівки та спілкувались з людьми.
У листівках окреслені правила безпеки:
«Подорожуйте безпечно», «Працюйте
безпечно», «Навчайтесь безпечно».

Перегляд фільму «Жінка в полоні»
У Львівському
кіноцентрі відбувся
безкоштовний
показ та
обговорення
документальної
стрічки «Жінка в
полоні».
Після перегляду
обговорювали
проблему
сучасного
рабства, її
масштаби та
виклики.
Також була можливість поспілкуватися з
експертками з питань протидії торгівлі
людьми щодо заходів безпеки, надання
допомоги постраждалим від торгівлі
людьми та з інших питань
(конфіденційно).

Окрім цього, Олена Кальбус, експертка з
питань протидії торгівлі людьми Центру «Жіночі
перспективи», виступила в ефірі UA: Львів.
Говорили про масштаби проблеми торгівлі
людьми та про заходи на її подолання,
розібрали алгоритм дій у разі виникнення
небезпечної ситуації.

Розробка проектів, що засновані на правах людини
(31 липня – 1 серпня)

37 представниць/ків Рудківської та Заболотцівської ОТГ два дні вчилися розробляти проекти на
основі підходу, що базується на правах людини. До кінця тренінгу кожна громада мала у своєму
арсеналі напрацьовані по дві ідеї проектів та коротко розписані усі пункти стандартної заявки.
Рудківська ОТГ має на меті підвищити залученість молоді до участі у розробці місцевих політик та
програм, через створення інтерактивного простору для молоді у місцевій бібліотеці.
Заболотцівська ОТГ гостро відчуває проблему надання соціальних послуг для одиноких осіб
старшого віку, які не мають піклувальника і незабезпечені навіть відповідним харчуванням.
Після тренінгу представники ініціативних груп ще будуть доопрацьовувати проекти відповідно до
заявок, але дуже сподіваємося, що спільній реалізації проектів покладено тільки початок.

Відбулася робоча зустріч 15-ти громадських організацій, що є членами Мережі хабів
громадянського суспільства. На ній дізналися про досвід адвокації Реанімаційного Пакету
Реформ на регіональному рівні, обговорили спільні проекти та нові плани.

Феменкемп 2019
(2-8 серпня)

Вже втретє Громадська організація ВІСЬ (м. Вінниця) проводить табір для дівчат
“Феменкемп”. Центр «Жіночі перспективи» щороку підтримує проведення табору
завдяки коштам, наданим Sigrid Rausing Trust.
Цього року під супроводом Роксолани Поцюрко були підготовлені візуальні феміністичні
фото-проекти. Також міні-групи учасниць створили вражаючі перформенси.
Серед тем та дискусій були обговорені такі: «Фемінізм та екоактивізм», «Гендернозумовлене насильство», «Інструменти ідентифікації та протидії дискримінації та
сексизму», «Візуалізація у фемактивізмі», «Протидія насильству з позиції свідків», «Згода та
протидія сексуальному насильству».
Також переглядали феміністичні короткометражні фільми, дискутували на теми
«Фемінізм та релігія», «Репродуктивні права та інституційне насильство» та ін. Цього року
презентації та воркшопи готували не лише тренерки, а й минулорічні випускниці.
Вечорами відбувалися психологічні групи.
Було багато всього, окрім вільного часу!

Тренерки табору: Світлана Дубина, Марта Чумало, Галина Федькович, Дар’я Андрєєва,
Роксолана Поцюрко.

Тренінг «Комунікаційна стратегія» (6-7 серпня)
Команда Центру «Жіночі
перспективи»
пропрацювали впродовж 2-х
днів на тренінгу
«Комунікаційна стратегія» за
підтримки ГО «Ініціативний
центр сприяння активності
та розвитку громадського
почину «Єднання».
Також заручились
менторською підтримкою
щодо подальших ініціатив
тренерки Ірини Тітаренко.

Тренінг з виявлення та надання допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми (19-20 вересня)

Дільничні офіцери поліції, представники державної міграційної служби, соціальної сфери, освітяни, медики
отримали алгоритм виявлення і надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

У тренінгу взяли участь фахівці 6-ти міст - Дрогобича, Нового Роздолу, Самбора, Стрия, Трускавця і
Червонограда.

Тренінги для працівників судів, поліцейських районних відділів поліції
та медичних працівників
Адвокатка та головна юрисконсультка Центру «Жіночі перспективи» Галина
Федькович та заступниця голови Центру Марта Чумало провели низку тренінгів у
вересні 2019 року:





три тренінги із забезпечення гендерної рівності та недискримінації при
здійснені правосуддя для працівників судів (всього – 60 учасників)
чотири тренінги із забезпечення захисту прав потерпілих при застосуванні
нового законодавства щодо домашнього насильства для поліцейських
районних відділів поліції Львівської області, в т. ч. поліцейських Франківського та
Галицького ВП ГУНП України у Львівській області, а також для поліцейських груп
«Поліна» (всього – 55 учасників)
тренінг з ролі системи охорони здоров’я у подоланні домашнього насильства
та захисту прав потерпілих при застосуванні нового законодавства щодо
домашнього насильства для слухачів курсів підвищення кваліфікації
працівників системи охорони здоров’я (9 учасників)

Посібник «Ґендерний аудит для громадських організацій»
Центр «Жіночі перспективи» підготував посібник, який містить ґендерну абетку, принципи
проведення ґендерного аудиту, опис його етапів та методів, а також приклади інструментів, які
можна використати або адаптувати для проведення аудиту. Ця публікація може бути корисна
для всіх зацікавлених у проведенні ґендерного аудиту організацій громадянського суспільства,
а також для формальних і неформальних об’єднань, мереж, коаліцій, асоціацій.
Посібник підготовлено в рамках проекту «Створення та інституційний розвиток мережі
Громадських організацій хабів». Проект підтримується Програмою розвитку ООН
«Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» та
реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Завантажити посібник можна за цим посиланням.

Статистика юридичних консультацій за липень-вересень 2019 р.
Загальна кількість юридичних консультацій, в т. ч.:
Особисті
Телефонні
По Інтернету
Нові клієнтки (які звернулися за допомогою вперше)
Консультації, пов’язані з домашнім насильством
Кількість складених документів

226
129
97
9
60
180
119

Представництво клієнток у суді
У липні-вересні 2019 р. адвокатка Центру Галина Федькович взяла участь у 22 судових
засіданнях у судах першої та апеляційної інстанцій, представляючи інтереси клієнток. Справи
стосувалися:
 домашнього насильства – ст. 125 КК (8 засідань), ст. 173-2 КУпАП (6 засідань в
апеляційному суді)
 винесення обмежувального припису (1 засідання в апеляційному суді), невиконання
обмежувального припису – ст. 390-1 КК (1 засідання), оскарження дій державного
виконавця з невиконання припису (1 засідання в апеляційному суді)
 позбавлення батьківських прав (3 засідання)
 поділу спільного майна подружжя (1 засідання)
 стягнення пені за несплату аліментів (1 засідання)

Дані анкетування клієнток
Клієнтки, які зверталися до Центру у липні-вересні 2019 р., заповнили 53 анкети про проведені
юридичні консультації та 78 анкет про проведені психологічні консультації.
У 66 випадках консультації стосувалися домашнього насильства.
121 раз клієнтки оцінили надану їм консультацію в 5 балів з 5. Чотири рази клієнтки оцінили
консультацію в 4 бали з 5.

