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1.  27 січня 2014 – до тепер 

 

 

Участь в діяльності Громадської Комісії з розслідування та 

попередження порушень прав людини в Україні 

 

Комісія з розслідування порушень прав людини в Україні  

створена 27 січня 2014 року для розслідування порушень 

прав людини під час реалізації громадянами права на 

мирні зібрання, починаючи з 30 листопада 2013 року. 

 

Комісія працює за трьома основними напрямками — 

відновлення порушених прав громадян, інформаційно-

роз’яснювальна робота, формування «Чорної Книги 

порушень прав людини в Україні». 

 

(http://humanrightsua.org/commission/ ) 

 

2.  22 березня  

 

 

Відзнака гендерної рівноваги Відзнака весна 2014 

 

Жіночій сотні ім.Ольги Кобилянської 

Пісні «ДАВАЙ, БАБИ, ДАВАЙ» на слова Ірини Фаліон у 

виконанні гурту «Лісапетний батальйон» 

Виставці «Жінки Майдану», організованої МБФ 

«Український жіночий фонд», Програмою Фулбрайта в 

Україні, ГБО «Українське Фулбрайтівське Коло» і 

Жіночою сотнею 

 

Відзнака ґендерної рівноваги надається ГО 

«Інформаційно- 

консультативний жіночий центр» з 2009 року двічі на рік – 

в дні весняного і осіннього рівнодення. 2012 року до 

ініціативи долучився також Міжнародний правозахисний 

центр «Ла Страда Україна». 

На отримання відзнаки можуть претендувати артефакти - 

ініціативи, вчинки, а також процеси, дії, телепрограми та 

відеокліпи, дослідження, тощо, які сприяють утвердженню 

ґендерної рівності і трансформації суспільства з метою 

повної реалізації принципу рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

3.  25 березня   

 

Участь у зустрічі Ґендерної стратегічної платформи з 

питань планування та оперативного реагування на 
ситуацію в країні 

4.  31березня 

 

Зустріч з  першою заступницею Міністра закордонних 

справ Наталією Галібаренко та заступником міністра 

Сергієм Кислицею з питань співпраці  

5.  8-11 квітня Брюссель, участь у зустрічі Європейської феміністської 

ініціативи (European Feminist Initiative) з питань участі 

жінок у миротворчих процесах 

http://humanrightsua.org/commission/


 
6.  28 квітня 

 

Участь у брифінгу "Насильство над жінками – спосіб 

вирішення конфліктів?". 

Організатор: Міжнародний жіночий правозахисний центр 

«Ла Страда-Україна» 

7.  13-14 травня 

 

Участь у конференції «Підтримка громадських ініціатив 

для посилення ролі жінок і протистоянні насильницькому 

екстремізму і радикалізму, що ведуть до тероризму, 

Стамбул, ОБСЄ, Глобальний форум проти тероризму 

Supporting Civil Society Initiatives to Empower Women’s 

Roles in Countering Violent Extremism and  

Radicalization that Lead to Terrorism 

 

8.  5 червня Ініціювання та участь в робочій групі міністерства 

соціальної політики щодо особливостей ситуації з дітьми і 

жінками на Сході України. 

Це стало першою спробою координації органів влади щодо 

наслідків війни в Україні 

9.  10 -13 червня 

 

Олена Суслова взяла участь у роботі міжнародного 

самміту щодо подолання сексуального насильства під час 

конфліктів, Лондон, Великобританія 

 Участь підтримана міжнародною жіночою лігою за мир та 

свободу (WILPF) 

 
10.  23-25 червня, 17-18 вересня 

 

Представниці ІКЖЦ (Олена Суслова та Марина Руденко) 

взяли участь в паралельних заходах 26 та 27 сесій ООН з 

прав людини, Женева  

Під час виступів та зустрічей було привернуто увагу до 

численних порушень прав людини щодо тимчасово 

переміщених осіб, особливо жінок та дітей  

Участь підтримана міжнародною жіночою лігою за мир та 

свободу 

 

11.  Серпень  ІКЖЦ брав участь у підготовці звіту «Голоси з України, 

громадянське суспільство як рушій миру: посилення участі 

українських жінок подолання, вирішення конфліктів.» 

Підготовка звіту ініційована та звіт упорядковано 

міжнародною жіночою лігою за мир та свободу (Women's 

International League for Peace and Freedom (WILPF) report 

Voices from Ukraine, Civil Society as a Driver for Peace: 



Strengthening the Role and Contribution of Ukrainian Women 

in Conflict Prevention, Resolution, Peacebuilding and 

Reconciliation (звіт англійською доступний за посиланням   

http://www.wilpfinternational.org/wp-

content/uploads/2014/09/Report.pdf ) 

 

12.  Вересень  ІКЖЦ виступило співорганізатором міжнародної зустрічі 

ґендерних експертів з метою обговорення рішень та 

рекомендацій для уряду та НУО з метою підтримки жінок 

переселенок, в роботі взяли участь представниці з України, 

Молдови, Грузії, Швейцарії, місто проведення - Одеса 

Участь підтримана міжнародною жіночою лігою за мир та 

свободу (WILPF) 

13.  Вересень ІКЖЦ ініціював підготовку національного плану дій щодо 

виконання Резолюції ООН № 1325 «Жінки, мир та 
безпека», при міністерстві соціальної політики створено 

робочу групу  

14.  15 жовтня  

 

 

Вручення відзнаки ґендерної рівноваги Осінь 2014  

Ірина Довгань – номінація «Якщо жінка гідна зійти на 

ешафот, то вона гідна увійти до парламенту  Олімпії де 

Гуж» 

Волонтерки Лариса Полулях та Тетяна Ричкова номінація 

«Бойові бджілки» 

Надія Савченко – номінація "майбутня Міністр оборони» 

Реклама «Наша ряба» - Відповідальний тато 

https://www.youtube.com/watch?v=RrzmGsdg6IQ 

 

15.  15 – 16 жовтня  

 

 

Зустріч щодо створення адвокаційної кампанії Ґендерної 

стратегічної платформи та інших громадських організацій 

з метою ратифікації Верховної Радою України Конвенції 

Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок 

і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами  

Координування проведення заходу від імені Ґендерної 

стратегічної платформи за підтримки Проекту Ради 

Європи “Запобігання та подолання насильства стосовно  

жінок та домашнього насильства в Україні” 

(за підтримки Уряду Швеції) 

 

16.  12 листопада  Лекція для учнів Скандинавської гімназії «Жінки, мир, 

безпека» 

17.  16-19 листопада 

 

Участь у роботі 16 конференції європейської мережі Жінки 

проти насильства (WAVE) 

Презентації на робочих секціях: «Захист прав жінок під час 

політичних, економічних та військових конфліктах», 

Відень, Австрія 

Мережа WAVE підготувала відкритий лист звернення до 

урядів, міжнародних організацій включаючи ОБСЄ 

підтримати жіночі НУО України в реалізації миротворчих 

ініціатив. 

Участь підтримана міжнародним глобальним жіночим 

http://www.wilpfinternational.org/wp-content/uploads/2014/09/Report.pdf
http://www.wilpfinternational.org/wp-content/uploads/2014/09/Report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RrzmGsdg6IQ


фондом (Women Global Fund)  

18.  24 листопада 

 

Участь в зустрічі активісток жіночих громадських 

організацій з послом Ертюгрюлем Апаканом, головою 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.  

19.  27 листопада 

 

 

Прес-конференція в рамках кампанії «16 днів проти 

ґендерного насильства» «Попередження насильства щодо 

жінок та їх дітей в період політичної та економічної кризи: 

нові виклики і перспективи» 

20.  3 грудня  Майстер клас на ІІІ Форумі з організаційного розвитку 

«Культура миру: як громадські організації можуть 

розвинути свої спроможності діалогу та лідерства змін для 

розбудови і утвердження культури миру в Україні» 

21.  9 грудня 

 

Тренінг з медіації вирішення конфліктів для жінок 

вимушених переселенок, та волонтерок, які працюють із 

внутрішніми переміщеними особами, Київ 

22.  10 грудня Участь у створенні Незалежної моніторингової групи з 

протидії торгівлі людьми за ініціативи Міжнародного 

жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна». 

Незалежна моніторингова група з протидії торгівлі 

людьми має на меті здійснення системного моніторингу 

виконання Державної програми протидії торгівлі людьми 

на 2013-2015 рр., процесу надання статусу особи, 

постраждалої від торгівлі людьми, доступу постраждалих 

до правосуддя, ефективності превентивних заходів та 

виконання міжнародних зобов’язань України щодо 

протидії торгівлі людьми. За результатами моніторингу 

готуватимуться щорічні доповіді, які, як і раніше, будуть 

розповсюджуватимуться серед громадськості, політиків та 

державних службовців для реагування на виявлені 

проблеми. 

23.  22 грудня У номінації «Кіндер, Кюхе, Кірхе» відзначене 

висловлювання командира бригади сепаратистів Алєксєя 

Мозгового «По поводу нормальных и ненормальных 

девочек. Отвечаю на поставленный вопрос и больше 
прошу эту тему не затрагивать. Если я завтра увижу в 

кафе, кабаке хоть одну барышню, она будет арестована. 

Женщина должна быть хранительницей очага, так или 

нет?» 

Анти-відзнака ґендерної рівноваги надається ГО 

«Інформаційно-консультативний жіночий центр» з 2009 

року двічі на рік – в дні зимового і літнього сонцестояння. 

2012 року до ініціативи долучився також Міжнародний 

правозахисний центр «Ла Страда Україна».   

На отримання відзнаки можуть претендувати артефакти - 

ініціативи, вчинки,  а також процеси, дії, висловлювання, 

телепрограми, відеокліпи, реклама тощо, які продовжують 

стверджувати, пропагувати та розповсюджувати застарілі 

ґендерні стереотипи та сексистські, принизливі погляди. 



24.  

 

Участь у робочій групі з написання Національної стратегії 

прав людини (НСПЛ) 

Національна стратегія у сфері прав людини спрямована на 

реалізацію у 2015-2020 роках стратегічних цілей щодо 

визначених нею принципів з метою усунення підґрунтя 

порушень прав і основоположних свобод людини та 

впровадження ефективних механізмів забезпечення їх 

реалізації. 

25.  Протягом року Ініціативи та публікації щодо миротворення  

http://www.empedu.org.ua/content/shlyahom-do-

zalagodzhennya  

http://www.empedu.org.ua/proekti/mir  

26.  Протягом року Ґендерний моніторинг законопроектів  

 

 

 

http://www.empedu.org.ua/content/shlyahom-do-zalagodzhennya
http://www.empedu.org.ua/content/shlyahom-do-zalagodzhennya
http://www.empedu.org.ua/proekti/mir

