
СТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ЦЕНТРІВ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

ПІВДНЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Протягом 2018-2020 років було проведено « Аудит безпеки територій» в 

населених пунктах Півдня Донецької області, розташованих в зоні 

проведення АТО/ООС. Це Виноградне, Сопіно, Приморське, Бердянське, 

Лебединське, Чермалик, Орловське, Мирне, Гранітне, Талаківка, 

Новоселівка, Новоселівка Друга.  

Мета проведення – з’ясувати ситуацію по кожному з населених пунктів, 

провести обговорення за результатами аудиту з фіксуванням ситуації та 

визначенням рекомендацій, які необхідно зробити для підвищення почуття 

безпеки.  

За результатами аудиту підготувати звіт для партнерських  українських 

організацій та міжнародних організацій та залучити партнерів до визначення 

стратегії та шляхів відповіді на можливі виклики.  

Проведено адвокаційні компанії, деякі з яких, як то освітлення вулиць 

Виноградного, Приморського ,Сопіно, Талаківки, створення кабінету для 

прийому громадян представниками патрульної поліції в Виноградному – 

втілені в життя.  

Але в процесі аудиту було з’ясовано цілу низку викликів, які стоять перед 

Україною у процесі подолання дискримінаційних явищ щодо жінок та дівчат, 

які проживають в сільській місцевості, особливо в тих населених пунктах, які 

охоплено війною. 

Мною було розроблено опитувальник «Виклики та можливості, які стоять 

перед жінками та дівчатами сільської місцевості Донецької області» . Для 

дослідження було обрано населені пункти, які розташовано в зоні проведення 

ООС. 

Аудиторія:  жінки та дівчата  цільових громад від 18 років і старше.  Вибірка 

репрезентативна за віком, статтю, районами (Волновахський, Марїнський, 

населені пункти майбутнього Маріупольської ОТГ , Машгушський та 

Нікольський райони) і типом поселення.  

Вибіркова сукупність: 3000 респонденток .   

Метод проведення: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face)  

Терміни проведення: 1 лютого -1 листопада 2020 р. 



За результатами дослідження було з’ясовано: 

 43 % жінок взагалі не беруть участь в процесі прийняття рішень на 

рівні громад 

 54% не беруть участь в прийняті рішень на державному рівні (лише 46 

% брали участь у виборах протягом 2014-2020 років) 

 37,8% мають доступ до якісних медичних послуг 

 16,7% мають доступ до інтернет освіти 

 24% мають доступ вдома до Інтернет мережі 

 9,3% вміють користуватися Інтернет можливостями для ведення 

підприємницької діяльності 

 4,2% в своєму житті змогли отримати допомогу при працевлаштуванні 

від центрів зайнятості 

 2% отримали можливість здобути за допомогою центрів занятості нову 

професію. 

Тобто, жінки та дівчата які проживають в сільській місцевості, особливо в 

зоні проведення ООС, значною мірою виключені з політичного та 

громадського життя, зазнають дискримінації щодо доступу до процесів 

прийняття рішень, працевлаштування, охорони здоров’я, освіти та інших 

базових послуг. 

Так як досвід показує, що чекати на державні програми можна довго, було 

прийнято рішення розпочати процеси самотужки. 

В результаті: на базі сільських рад з залученням активних жінок з громад, 

створені міні хаби, невеличкі центри безпечної комунікації для жінок. В 

процесі, ініційовані раніше, дев’ять жіночих організацій отримали неабиякий 

досвід проведення адвокаційних компаній, комунікації з органами місцевого 

та районного самоврядування, органами поліції та соціальних служб. 

В смт Талаківка, с.Гранітне, с.Мирне, с.Виноградне, с.Чермалик, с.Кальчик 

вже працюють міні центри. За допомогою партнерськіх організацій вони 

обладнані ноутбуками (по три на центр), МФО, кондиціонерами, меблями 

тощо. Проведено інтернет та вже активно проводяться вебінари. Залучені 

фахівці ГО «Маріупольська асоціація жінок «Берегиня» провели навчання з 

Інтернет грамотності. Лікар команди, психологи, юристи  двічі на тиждень за 

графіком надають Інтернет консультації, проводяться вебінари, круглі столи 

тощо. Раз на тиждень проходить «Ранкова кава з копом», на якій можна 

оговорити свої проблеми з представниками поліції. А на  2021 рік 



заплановано роботу коуча онлайн, медіація онлайн тощо. І, звичайно, 

відкриття нових міні центрів. 

 

Пугачова Марина, голова ГО «Маріупольська асоціація жінок «Берегиня», 

членкиня ГО «Союз Українок»,правозахисниця 

 


