
Діяльність Інформаційно-консультативного жіночого центру 2021 року 

 

 

04 січня 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Третьою гостею стала Віргінія Олексіюне, 

виконавча директорка Центру сприяння 

рівності у Вільнюсі, Литва. 

 

 

 

 

21 січня 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Четверта наша гостя – Д-р Джанет Герсон, 

директорка з питань освіти Міжнародного 

інституту освіти миру (IIPE) 

 

 

 

 

04 лютого 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Наша п’ята гостя – Ольга Карач - одна із 

засновниць руху миру в Білорусі. 

 

 

 

 

 

18 лютого 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Наша шоста гостя – Ходирєва Наталія, 

кандидат психологічних наук. 

 

 
 



 

19 лютого 

 

Підготували та розмістили на сайті огляд 

реалізації НПД 1325 на період до 2020 року.  

 

http://wicc.net.ua/media/monitoring_nap.pdf 

 

 

 
 

 

04 березня 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Сьома наша гостя – Анне-Флор. 

 

 

 
 

18 березня 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Наша восьма гостя – Ілюта Лаце, Латвія. 

 

 

 

 
 

 

 

01 квітня 

Zoom 

Спеціальний першоквітневий випуск з циклу 

діалогів на тему «Жінки, мир, безпека», де 

відбувається діалог з жінками з 

Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, 

Латвії та Литви та інших країн. 

 

Наша дев’ята гостя – Марина Пугачова, 

Україна. 

 

 

 
 

 

http://wicc.net.ua/media/monitoring_nap.pdf


 

05 квітня 

Zoom 

Розпочалась загальна короткострокова 

програма підвищення кваліфікації «Політика 

ґендерної рівності в органах публічної 

влади».  

 

Цей курс навчання відбувся в рамках 

програми Рада Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні». 

 

 

 

 

 

 

05 квітня 

Київ 

 

Інформаційно-консультативний жіночий 

центр виступив з ініціативою створення 

Коаліції "Київ-1325", щоби об'єднати усі 

громадські організації, які займаються 

діяльністю, яка спямована на реалізацію 

виконання Резолюції РБ ООН 1325 "Жінки, 

мир, безпека". 

 

 

 

 

29 квітня 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Наша десята ювілейна гостя – Мрідула Гош, 

Індія. 

 

 

 

 

 

13 травня 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Наша одинадцята гостя – Ірен Феллін, Італія. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/slgcoe/?__cft__%5b0%5d=AZXBmVnVDo_Ghg3_srhYyR90llFEh-12MlkZVkQ3Br2hmYxBgeD8del1su3EE02Bnoa_CZR6zk_Di9g9lqUjQMzRsb8tvh7E2bUsn2q9q8yyqBR74FqitZJBMlpI1Yh8hdnYzOdjJFoBvxWQ_08kfJohipWvLqOtel-j8YIkt_MRnNd7bP-xFuzHHgyOR9JltNE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/slgcoe/?__cft__%5b0%5d=AZXBmVnVDo_Ghg3_srhYyR90llFEh-12MlkZVkQ3Br2hmYxBgeD8del1su3EE02Bnoa_CZR6zk_Di9g9lqUjQMzRsb8tvh7E2bUsn2q9q8yyqBR74FqitZJBMlpI1Yh8hdnYzOdjJFoBvxWQ_08kfJohipWvLqOtel-j8YIkt_MRnNd7bP-xFuzHHgyOR9JltNE&__tn__=kK-R


 

27 травня 

Zoom 

Продовжуємо цикл діалогів на тему «Жінки, 

мир, безпека», де відбувається діалог з 

жінками з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Латвії та Литви та інших країн. 

 

Наша дванадцята гостя – Джаміля Капарова, 

Киргизстан. 

 

 

 
 

 

28 травня 

Zoom 

 

Відбулось вручення стипендії ім. Олени 

Семиколєнової.  

 

Стипендію отримали: 

 

1. Валентин Зьолка для розробки науково-

дослідницької роботи на тему: „Методичні 

рекомендації для персоналу Державної 

прикордонної служби України у сфері 

дотримання прав людини з урахуванням 

принципу ґендерної рівності”. 

2. Катерина Горіла для створення ґендерного 

наукового товариства, до складу якого 

будуть входити курсанти та курсантки, 

студенти та студентки, викладацький та 

науковий склад Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. 

 

 

 

 

 
 

 

14 червня 

Київ 

Працювали з юристами і юристками КМДА 

за програмою «Політика ґендерної рівності в 

органах публічної влади», яка відбувається 

завдяки Українська школа Урядування та 

підтримки Офіс Ради Європи в Україні - Київ 

Програми Рада Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні»  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-507180356486130/?__cft__%5b0%5d=AZWrFz5FhY1Ew5HYy3tR8RfKhui3YQj7O8t4yIEQxtaw6EEEtzLtdwVuCp0WwDKjhTV_r6QKQ-UpDPunZ8VwzyK1BC_nkeq3xLhEYECfWoeDWy54547DWz7JKbQO-WOxIDytKGuFMZcfF_ip51cSq-VrMzVECt1faMyT_Lcf7Tolo9QHVxMO96IdxvlCE_qglcM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coe.office.in.ukraine/?__cft__%5b0%5d=AZWrFz5FhY1Ew5HYy3tR8RfKhui3YQj7O8t4yIEQxtaw6EEEtzLtdwVuCp0WwDKjhTV_r6QKQ-UpDPunZ8VwzyK1BC_nkeq3xLhEYECfWoeDWy54547DWz7JKbQO-WOxIDytKGuFMZcfF_ip51cSq-VrMzVECt1faMyT_Lcf7Tolo9QHVxMO96IdxvlCE_qglcM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/slgcoe/?__cft__%5b0%5d=AZWrFz5FhY1Ew5HYy3tR8RfKhui3YQj7O8t4yIEQxtaw6EEEtzLtdwVuCp0WwDKjhTV_r6QKQ-UpDPunZ8VwzyK1BC_nkeq3xLhEYECfWoeDWy54547DWz7JKbQO-WOxIDytKGuFMZcfF_ip51cSq-VrMzVECt1faMyT_Lcf7Tolo9QHVxMO96IdxvlCE_qglcM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/slgcoe/?__cft__%5b0%5d=AZWrFz5FhY1Ew5HYy3tR8RfKhui3YQj7O8t4yIEQxtaw6EEEtzLtdwVuCp0WwDKjhTV_r6QKQ-UpDPunZ8VwzyK1BC_nkeq3xLhEYECfWoeDWy54547DWz7JKbQO-WOxIDytKGuFMZcfF_ip51cSq-VrMzVECt1faMyT_Lcf7Tolo9QHVxMO96IdxvlCE_qglcM&__tn__=kK-R


 

25 червня 

 

Разом з Регіональною Платформою Дій 1325 

напрацювали спільний Регіональний план, 

який розмістили на сайті двома мовами – 

англійською та російською. 

 

 
 

13-15 вересня 

Zoom  

Інформаційно-консультативний жіночий 

центр спільно з ОБСЄ провели навчальний 

семінар “Інструменти та стратегії 

ефективного впровадження порядку денного 

“Жінки, мир, безпека”, в тому числі через 

національні плани дій”.  

 

 
 

 

21-22 жовтня 

Zoom 

Інформаційно-консультативний жіночий 

центр спільно з ОБСЄ провели навчальний 

семінар з розбудови потенціалу для жіночих 

об'єднань громадянського суспільства 

України на тему «Комунікації для 

ефективного впровадження порядку денного 

«Жінки, мир, безпека», в тому числі через 

Національний план дій». 

 

 

 
 

 

15-16 листопада 

Zoom 

Інформаційно-консультативний жіночий 

центр спільно з ОБСЄ провели навчальний 

семінар з розбудови потенціалу для жіночих 

об'єднань громадянського суспільства 

України на тему «Медіації для ефективного 

впровадження порядку денного «Жінки, мир, 

безпека», в тому числі через Національний 

план дій». 

 

 

 

 
 



2 грудня 

Київ 

 

Спільно з Деснянською РДА у місті Києві 

ІКЖЦ провів перший аудит безпеки 

територій у складі Робочої групи Деснянської 

РДА. Пілотування методики відбулось на 

ділянці парку Кіото, яка сполучає один з 

виходів м. Лісова та вушицею Кіото.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 грудня 

 

Наш центр направив у 30 різних шкіл 

Донецької та Луганської області по 6 

комплектів посібників для вчителів та дітей, 

за допомогою яких можна вивчати питання, 

пов’язані з ґендерної тематики на базі 

Уповноважувальної освіти. 

  

 

 

 

 

 

22 грудня 

Zoom 

Відбулось вручення стипендії ім. Олени 

Семиколєнової.  

Стипендію отримали: 

1. Ольга Костіна, яка планує провести 

дослідження назв вулиць Кривого Рогу 

через ґендерну призму 

2. Інна Наливайко, яка планує проведення 

комплексного дослідження та виявлення 

ініціатив та організацій, окремих 

активістів та/чи активісток у Черкаській 

області, які займаються просуванням 

питань рівних прав та можливостей 

чоловіків та жінок 

 

 

 

 
 

А ще у 2021 році відбулась зміна структури центру. 

 

Олена Суслова, засновниця Інформаційно-консультативного жіночого центру, пішла з 

посади Директорки та тепер обіймає посаду Почесного члена Правління.  

Організацію очолюють три співголови: Анастасія Ненька, Катерина Шух, Ольга 

Полякова.  

Голова Правління – Ганна Сайтарли. 


