
 

Інформаційно-консультативний жіночий 

центр  

 

 

Громадська організація «Ла Страда 

Україна» 

 

КОНКУРС  

ВІДЗНАКА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОВАГИ  

 

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» (після 2017 року ГО «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. 

 

Історія конкурсу 

21 березня і 22 вересня – Всесвітні дні ґендерної рівноваги. Вони припадають на весняне і осіннє 
рівнодення, і, як рівнодення, не залежать від політичного ладу, соціальних і культурних відмінностей, 
курсів валют і різного роду криз. 

 

 

Відзнаку весна 2009  було вручено посібнику «Ми 
різні – ми рівні» 18 березня 2009 року.  Навчальний 
посібник «Ми різні – ми рівні»  створено для учнів 9 – 
12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за 
ред. О. Семиколєнової – К.: «К.І.С.», 2007. – 176 с.  

Головне завдання посібника – розвінчати стереотипні 

уявлення про ролі жінок і чоловіків у родині та 

суспільстві, сформувати світогляд учнів, вільний від 

ґендерних упереджень і пересудів. Посібник схвалено 

для використання у навчальному-виховному процесі 

комісією суспільствознавчих дисциплін Міністерством 

освіти та науки України. Ознайомитись із посібником 

можна тут: http://gender.at.ua/load/1-1-0-31 

 

 

Відзнака осінь 2009 - Музей історії жіноцтва, історії 
жіночого та ґендерного руху (http://gender.at.ua/index/0-
2) 

 

http://gender.at.ua/load/1-1-0-31
http://gender.at.ua/index/0-2
http://gender.at.ua/index/0-2


 

 

Відзнаку весна 2010 Інформаційно–консультативний 

жіночий центр вручив за активне утвердження та 

захист принципу рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків в Україні співачці Мірі (Леся Мирончук) за 

виконання пісні «Жінка». Співачка зазначає,  що слова 

пісні надихають жінок бути сильними і йти вперед, мати 

успіх і в спорті, і політиці, і бізнесі. Кліп можна 

переглянути за цим посиланням - 

https://www.youtube.com/watch?v=INPLkZ2QEl8  

 

 

Відзнака осінь 2010 - Позовна скарга Катерини 
Левченко, міжнародний жіночий правозахисний центр 
"Ла Страда – Україна" проти висловлення Прем’єр 
Міністра України Миколи Азарова, що «не жіноча це 
справа – реформи в Україні проводити» 

 

 

Відзнака весна 2011 – професору Інституту соціології 
НАН України Євгену Головасі за створення 
«Жартівливого ґендерного словника»  

 

 

 

Відзнака весна 2011 – за ініціативу досліджень про 
жінок космонавток (астронавток) і розміщення їх в 
соціальній мережі Facebook (51 дослідження) 

http://www.facebook.com/  

Profile – Lyudmyla Shcherbanyuk 

 

 

http://www.facebook.com/


 

 

Відзнака весна 2011 – телевізійній програмі 

«Шалені татусі» телеканалу «Інтер» за залучення 

чоловіків до активної участі у вихованні дітей та 

формування відповідального батьківства 

(www.otec.tv ) 

 

Відзнака осінь 2011 рекламі «Колискова та Банкінг» 

Universal Bank  

за залучення чоловіків до активної участі у вихованні 

дітей та формування відповідального батьківства, 

подолання стереотипів щодо професійного розвитку 

жінок і чоловіків 

 

 

 

Відзнака осінь 2011 Ініціативі розробки “Стандартів 

недискримінаційної реклами за ознакою статі» 

 

за сприяння подоланню сексизму в рекламі 

Розробка здійснювалась зусиллями Української 

асоціації маркетингу, Всеукраїнської рекламної 

коаліції, Союзу рекламістів України, Асоціації 

зовнішньої реклами, Міжнародної асоціації 

маркетингових ініціатив, Української асоціації директ-

маркетингу, Жіночого консорціуму України, Інституту 

ліберального суспільства та Фонду імені Фрідриха 

Еберта за підтримку створення «Стандартів».    

 

 

Відзнака осінь-2011 Книзі «Феміnізм is…», авторка 
ідеї, кураторка – Тамара Злобіна; Художниця – 
Олена Міросєдіна.  
За словами авторок, цей проект руйнує негативні 
стереотипи стосовно фемінізму, як страшного, 
брудного, неприродного і непотрібного "справжній" 
жінці заняття.  
Феміnізм is… – це серія з 20 картинок, яка в 
грайливій формі візуалізує основні ідеї фемінізму – 
самостійність, фінансову незалежність, свободу від 
впливу стереотипів, особистий вибір прийнятної 
гендерної моделі тощо. http://feminismis.com/ 

http://www.otec.tv/
http://www.otec.tv/
http://www.otec.tv/
http://www.otec.tv/
http://www.otec.tv/
http://feminismis.com/


 

Відзнака весна-2012 Виданню «Український 

тиждень», зокрема, випуску № 10 (227) від 7 березня  

За висвітлення ґендерної тематики і розвінчання 

ґендерних стереотипів 

 

Відзнака весна-2012 Позову до КМУ та МВС 

Міжнародного жіночого правозахисного центру 

"Ла Страда – Україна" щодо проведення 

експерименту в навчанні з обмеженням доступу 

до вищих навчальних закладів системи МВС 

жінок та деяких інших категорій осіб 

За протидію дискримінації  

 

 

 

 

 

 

Відзнака весна-2012 Національним „гарячим 
лініям” Міжнародного жіночого правозахисного 
центру "Ла Страда – Україна" з питань 
запобігання торгівлі людьми (0 800 500 225) та 
запобігання насильству та захисту прав дітей (0 
800 500 335) 
 

За допомогу потерпілим від ґендерного 
насильства. 

 

 

Відзнака осінь-2012 Письменнику та журналісту 
Артему Чапаю за статті «Один день щастя» та «У 
вас все нормально?»   
 
За просування ідеї залучення чоловіків до 
активної участі у вихованні дітей та 
формування відповідального батьківства, 
подолання стереотипів щодо ролі жінок і 
чоловіків в процесі виховання дітей та розподілу 
сімейних обов’язків 



 

Відзнака осінь-2012 Волинській ГО «Ґендерний 
центр» за реалізацію проекту "Ґендерний 
моніторинг парламентських виборів"  
http://vybory2012.wcu-network.org.ua/ 
 
За просування ідеї, що «жіноча справа – робити 
реформи в Україні», сприяння утвердженню 
ґендерної рівності та трансформації 
суспільства з метою повної реалізації принципу 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Відзнака осінь-2012 колажу «Old Boys’ Network/ 
Old Girls’ Network», створеному Елеонорою 
Валентайн (Директорка Програми сприяння 
Парламенту ІІ в Україні)   
 
За візуалізацію аналізу чоловічих і жіночих клубів, 
сприяння утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 

 

 

 

 

 

Відзнака весна-2013  Допису з нагоди 8 березня 
композитора і музиканта Кирила Стеценка, який 
було розміщено в соціальній мережі facebook  

За спробу деконструкції «Свята квітів і весни», 
сприяння утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 

 



 

 

 

 
Права жінок? Нє, не чув 

07.03.2013, Ірина Славінська 

В цьому сьогоденні дуже мало жінок-керівників. Але 
багато слів про "свято ніжності, краси та жіночності", 
Якщо ніжність, краса та жіночність передбачають 
дискримінацію та "скляну стелю" для кар’єри – я не 
хочу такої ніжності, краси та жіночності. 

Так, дорогі друзі, я хочу поговорити про 8 березня. Ідемо 
назустріч святу! 

 
 

 
 

Відзнака весна-2013  Проекту «ХАТА НА ТАТА» 
телеканалу СТБ  

за просування ідеї залучення чоловіків до 
активної участі у вихованні дітей та 
формування відповідального батьківства, 
подолання стереотипів щодо ролі жінок і 
чоловіків в процесі виховання дітей та розподілу 
сімейних обов’язків, сприяння утвердженню 
ґендерної рівності та трансформації 
суспільства з метою повної реалізації принципу 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

 

 

 

 

 

 

Відзнака весна-2013  Статті "Права жінок? Нє, не 
чув", літературного оглядача "Української правди. 
Життя" Ірини Славінської, який було опубліковано 
на сторінці "Української правди" 7 березня 

За спробу деконструкції «Свята квітів і весни», 
сприяння утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 

 

 

 

 

Відзнака весна-2013  Програмі "Політклуб 
Віталія Портникова" від 6 березня 2013 року, яку 
було присвячено ґендерним проблемам в Україні 

За спробу деконструкції «Свята квітів і весни», 
сприяння утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 

 

 

 

 

 

http://www.pravda.com.ua/
http://life.pravda.com.ua/


 
 
 
 
ЖІНОЧА ТЕМАТИКА В «ОГОЛЕНОМУ ВИГЛЯДІ» 
Ірина Чулівська, ІМІ, для «Телекритики» 
07.03.2013 17:05 
Інститут масової інформації перевірив методом 
3R-аналізу* стан гендерної рівності в українських 
ЗМІ 

 
8 березня для України - день тюльпанів, привітань 
та солодких тістечок. Проте спосіб святкування 
жіночого дня в країні завжди відгонив спробою 
лише підкреслити нерівність, яка існує в соціальних 
взаєминах, та, як з'ясувалося, в інформаційному 
просторі. 

 

 

Відзнака весна-2013  Дослідженню Інституту 
Масової Інформації щодо стану ґендерної рівності 
в українських ЗМІ 

за сприяння подоланню сексизму в ЗМІ та 

рекламі, сприяння утвердженню ґендерної 

рівності та трансформації суспільства з метою 

повної реалізації принципу рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків 

 

 

 

 

 
 

 

Спільні пологи: варто чи ні? Чоловіча 
точка зору 

 

 

 

 

 

Відзнака весна-2013  Статті «Спільні пологи: 
варто чи ні? Чоловіча точка зору»  журналіста і 
щасливого татуся Олександра Курсика   

 
за просування ідеї залучення чоловіків до 
активної участі у вихованні дітей та 
формування відповідального батьківства, 
подолання стереотипів щодо ролі жінок і 
чоловіків в процесі виховання дітей та розподілу 
сімейних обов’язків, сприяння утвердженню 
ґендерної рівності та трансформації 
суспільства з метою повної реалізації принципу 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 
 

 

 

Відзнака осінь-2013 Книжці «ЖІНКИ В 
КОСМОСІ» дослідниці, мандрівниці, перекладачки 
Людмили Щербанюк  

За популяризацію внеску жінок в розвиток 
космічної галузі та дослідження космосу, 
подолання стереотипів щодо професійного 
розвитку жінок, сприяння утвердженню 
ґендерної рівності та трансформації 
суспільства з метою повної реалізації принципу 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

 

http://www.telekritika.ua/


 

Відзнака осінь-2013 Ініціативі ґендерного 
моніторингу ЗМІ Інституту масової інформації   

за сприяння подоланню сексизму в ЗМІ та 

рекламі, сприяння утвердженню ґендерної 

рівності та трансформації суспільства з метою 

повної реалізації принципу рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків 

 

 

Відзнака осінь-2013 Проекту «КАЗКА З ТАТОМ» 
телеканалу ПлюсПлюс  

за просування ідеї залучення чоловіків до 
активної участі у вихованні дітей та 
формування відповідального батьківства, 
подолання стереотипів щодо ролі жінок і 
чоловіків в процесі виховання дітей та розподілу 
сімейних обов’язків, сприяння утвердженню 
ґендерної рівності та трансформації 
суспільства з метою повної реалізації принципу 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 
 

 

 

 

Відзнака осінь-2013 Кліпу на пісню «БОЖЕ, 
ХРАНИ КОРОЛЕВУ!» співачки та радіоведучої 
Соні Сотник  

За подолання стереотипів щодо жіночої дружби і 
солідарності, жіночого щастя, стандартів 
жіночої краси, ролі жінок у суспільстві, сприяння 
утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 

 

 

Відзнака весна 2014 Ініціативі «Медична сотня 
Майдану», створеної за ініціативи Ольги 
Богомолець  

 

 



 

Відзнака весна 2014 Жіночій сотні ім.Ольги 
Кобилянської  

за подолання стереотипів щодо ролі жінок у 
визвольній боротьбі, просування жіночого 
лідерства і просування ідеї ґендерної рівності з 
метою повної реалізації принципу рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків 

 

 

 

Відзнака весна 2014 Пісні «ДАВАЙ, БАБИ, 
ДАВАЙ» на слова Ірини Фаліон у виконанні гурту 
«Лісапетний батальйон»  

за подолання стереотипів щодо ролі жінок у 
визвольній боротьбі, просування жіночого 
лідерства і просування ідеї ґендерної рівності з 
метою повної реалізації принципу рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків 

 

 

 

 

Відзнака весна 2014 Виставці «Жінки Майдану», 
організованої МБФ «Український жіночий фонд», 
Програмою Фулбрайта в Україні, ГБО «Українське 
Фулбрайтівське Коло» і Жіночою сотнею 

за подолання стереотипів щодо ролі жінок у 
визвольній боротьбі, просування жіночого 
лідерства і просування ідеї ґендерної рівності з 
метою повної реалізації принципу рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків 

 

 
 
Про Інформаційно-консультативний жіночий центр:  
Центр  заснований як громадська організація у 1995 році.  
Одна з засадничих цілей Центру – збір, узагальнення і розповсюдження інформації про діяльність 
жіночих організацій та жіночі ініціативи в Україні та за її межами. 
Інша мета Центру – розвиток дискусії щодо ґендерних проблем в політичному і соціальному житті 
України для досягнення реальної рівності в суспільстві, а також проведення навчальних програм на 
базі Уповноважувальної освіти. 
Керівниця ГО – Олена Суслова 
Більше інформації про організацію можна дізнатися тут: www.wicc.net.ua 
 

Про громадську організацію «Ла Страда Україна»: 

“Ла Страда-Україна” з 1997 року працює в напрямі запобігання торгівлі людьми, особливо жінками та 

дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав 

людини, гендерної рівності та захисту прав дітей. 

Президентка ГО – Катерина Левченко 

Більше інформації про організацію можна дізнатися тут: www.la-strada.org.ua  
 
 
 

http://www.wicc.net.ua/
http://www.la-strada.org.ua/

