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Випуск № 6 (січень – квітень 2016 року)

Цей бюлетень також доступний англійською мовою

CІЧЕНЬ – КВІТЕНЬ 2016 РОКУ
У період із січня по квітень 2016 року група проекту разом з
українською владою продовжувала докладати зусиль для
ратифікації Стамбульської конвенції та взяла участь у серії
засідань за участю представників уряду та Верховної Ради
України.

Координаційна зустріч із питань децентралізації соціальних
послуг в Україні відбулася в Києві 31 березня 2016 р. Захід був
організований і відбувся за сприяння проектів Ради Європи
«Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та
домашнім насильством в Україні» й «Децентралізація та
територіальна консолідація влади в Україні». Його мета –
переконатися, що процес децентралізації, запланований для
України, відбувається з урахуванням його наслідків для
боротьби з проблемами насильства щодо жінок і домашнього
насильства (серед інших питань соціальної політики). Зустріч
відкрили п. Наталя Федорович, голова Департаменту сімейної,
гендерної політики та протидії торгівлі людьми (Міністерство
соціальної політики) і п. Сергій Шаршов, директор Департаменту
з питань місцевого самоврядування та децентралізації
(Міністерство регіонального розвитку).

Першу процедуру нагородження грантом Ради Європи було
організовано в межах цього проекту. Його мета – співфінансування державних проектів, спрямованих на сприяння
ратифікації Конвенції Ради Європи стосовно запобігання та
боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством,
через організацію засідань, круглих столів, інформаційних

кампаній, рекламу в ЗМІ, інформаційні матеріали та в інші
способи. За конкурсом було обрано дві неурядові організації –
«Ла Страда Україна» та «Жіночі перспективи».
З травня по червень 2016 року ці громадські установи
організують декілька круглих столів на державному та
місцевому рівнях, зокрема один із представниками Верховної
Ради України, і підготують два відео й інші інформаційні
матеріали.

Журналістську нагороду за
найкращу
опубліковану
статтю на тему насильства
щодо жінок і домашнього
насильства було започатковано в лютому 2016 року.
На цей захід надихнула
стаття 17 Стамбульської
конвенції (на фотографії),
у якій визнається ключова
роль, яку відіграє приватний
сектор і ЗМІ в запобіганні
насильству щодо жінок і
підвищенні поваги до їхньої
гідності.
Проект
Ради
Європи закликав усіх професійних журналістів і фрілансерів
місцевих, регіональних і державних ЗМІ до участі в конкурсі.
Автори трьох найкращих статей отримають приз. Переможців
обиратиме знане журі в такому складі:
Ірина Луценко, депутат Верховної Ради України;
Сергій Устименко, заступник міністра соціальної політики
України;
Сергій Штурхецький, член Комісії з журналістської етики,
голова Незалежної медіа-профспілки України;
Ана Уррутія, керівник проекту Ради Європи «Запобігання та
боротьба з насильством щодо жінок та домашнім
насильством в Україні».

18–19 квітня в Києві відбулася зустріч робочої групи з питань
міжвідомчої взаємодії, спрямована на комплексне реагування
на насильство щодо жінок і домашнє насильство на місцевому
рівні. На зустрічі були присутні представники державних і
місцевих органів влади, зокрема двох пілотних областей проекту
(Львівської та Кіровоградської). Міжнародний експерт проекту
Моніка Косакі представила концепцію, переваги й основні
принципи механізму міжвідомчої взаємодії. Після презентації за
сприяння українських академіків і активістів громадських
організацій відбулося обговорення в робочих групах. Пропозиції,
висунуті робочими групами, стануть основою майбутньої роботи
міжнародного експерта проекту та приведуть до складання
протоколу про співробітництво між регіональними й місцевими
органами влади.

роботи
в
управлінні,
орієнтованого на результат і
оцінку проектів.
Щоб оцінити загальний
перебіг проекту та його
вплив, 25–26 квітня вона
відвідала Страсбург для
зустрічі з представниками
Ради Європи та основними
партнерами проекту. Після
травневого візиту до Києва з
метою зустрічі з партнерами
та зацікавленими сторонами
проекту, оцінювач підготує
експертний звіт, який буде
представлено партнерам і
зацікавленим сторонам під
час останньої Наглядової Ради.

Ресурси
Більше інформації про заходи проекту, а також усі публікації
проекту доступно на веб-сайті Проекту англійською та
українською мовами.
Українська делегація (на фотографії) в складі Ірини Іонової
(народний депутат), Олександра Кулика (заступник директора
департаменту Міністерства соціальної політики), Максима
Кононенка та Олександра Попеску (постійні представники
України в Раді Європи) взяла участь у 3-му засіданні Комітету
сторін Стамбульської конвенції, що відбулася в Страсбурзі
26 квітня. Під час цього засідання делегація представила
заходи, вжиті Україною на цей момент для ратифікації
Стамбульської конвенції, і намагалась налагодити нове
співробітництво з органами Ради Європи, як-от із Групою
експертів з дій проти насильства стосовно жінок і домашнього
насильства (ГРЕВІО) і Комітетом сторін.

Крім того, українською мовою тепер доступні ще три
публікації:
Коротко про Стамбульську конвенцію;
Брошура «Поширені запитання»;
Документ про статтю 17 Стамбульської конвенції.
Відео Ради Європи «Життя без насильства – право кожної
жінки» вже перекладене українською мовою й тепер доступне
на веб-сайті проекту.
На веб-сайті проекту тепер доступний інформаційний розділ
про збір даних. Він містить необхідні матеріали, зібрані або
розроблені на стадії імплементації проекту.
Контактні дані:
Офіс Ради Європи в Україні:
вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, поверх 6, Київ, 04070
Тел. +380.443.039.914 (внутр. 124/126/127)
Факс +380.444.256.001
Група проекту Ради Європи «Запобігання та боротьба з
насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні»:

Процес оцінки проекту розпочався в лютому з вибору
незалежного міжнародного оцінювача. Було обрано Бланку
Беллак (на фотографії), фахівця з понад 15-річним досвідом

Ана Уррутіа-Енсісо, керівник проекту в Києві
Ірина Сваволя, координатор проекту
Оксана Нечипорук, асистент проекту
Граціа-Алессандра Сііно, координатор проекту у Страсбурзі

