Звіт із впровадження
Політики гендерної рівності та недискримінації УГСПЛ
у 2018 році
Загальний опис, висновки та рекомендації
Починаючи з 2016 року, Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)
впроваджує організаційну Політику гендерної рівності та недискримінації з метою дотримання
принципів гендерного мейнстримінгу1 в організаційній роботі та на робочому місці
(працевлаштування, робочі відносини, оплата праці, визначення складу керівних органів
тощо), а також при реалізації окремих програм і проектів. Для цього гендерна екпертка Спілки
розробляє щорічний План дій на виконання Політики та здійснює моніторинг його виконання з
подальшим звітуванням.
План дій на 2018 рік був спрямований на проведення інформаційно-просвітницьких
заходів на гендерну і недискримінаційну тематики, просування гендерно-чутливих практик,
недопущення дискримінації за ознаками статі, віку тощо. Отже, протягом року відбулось
опитування працівників і працівниць УГСПЛ стосовно гендерної і недискримінаційної тематик,
розроблено рекомендації щодо інтеграції гендерної складової у аналітичні матеріали УГСПЛ,
проведено відповідні інформаційні та просвітницькі кампанії.
Продовжується робота над спеціальним проектом УГСПЛ «Правозахисниці, які
змінюють Україну»2 – серією інтерв’ю з активістками зі всієї України, які працюють у
різноманітних сферах правозахисту та представляють різноманітні правозахисні організації (у
тому числі, й УГСПЛ). Станом на кінець 2018 року розміщено 49 інтерв’ю із
правозахисницями. В 2018 році низка інтерв’ю були приурочені до міжнародних
правозахисних дат (як-то Міжнародний день боротьби жінок за права, Міжнародний день
ромів, Міжнародний дню боротьби із гомофобією і трансфобією).
Також на підтримку Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства по
відношенню до жінок (який є початком щорічної кампанії «16 днів проти насильства»), було
підготовлено інтерв’ю в рамках зазначеного спецпроекту із відомою правозахисницею та
Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко3.

Пріоритетизація гендеру на всіх рівнях чи комплексний підхід до проблеми рівності між жінками і
чоловіками.
2 https://helsinki.org.ua/activities/spetsproekty/pravozahysnytsi-yaki-zminyuyut-ukrajinu/
3https://helsinki.org.ua/articles/pravozahysnytsya-kateryna-levchenko-zhinochi-orhanizatsiji-staly-vazhlyvymysub-jektamy-gendernoji-polityky/
1
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У радіо подкастах із циклу «Правова абетка» зроблено 4 репортажі з гендерної та
недискримінаційної тематик (зокрема, про домашнє насильство, сексуальні домагання, мову
ворожнечі та секс-працю).
Громадськими приймальнями УГСПЛ, що діють в різних регіонах України, за рік надано
11 850 консультацій, при цьому 45% клієнтів складають особи чоловічої стати, 52% – жіночої
(серед тих, хто зазначив стать). Зокрема, зафіксовано 81 звернення осіб, які постраждали від
домашнього насильства. Всім постраждалим надано кваліфіковану правову допомогу. Також
приймальні, як самостійно, так й у співпраці з партнерами, регулярно проводили
інформаційно-просвітницькі заходи на гендерну тематику, як-от лекцію на тему «Як
протидіяти домашньому насильству» (м. Суми), дискусія з протидії домашньому насильству
та булінгу (м. Запоріжжя), обговорення важливості захисту прав жінок під час військового
конфлікту (м. Суми), семінар щодо працевлаштування жінок, дискримінації на роботі, та
інших проявів гендерного нерівності (м. Покровськ Донецької області) та ін.
Загалом в 2018 році в УГСПЛ вийшло суттєво більше, ніж у минулі роки аналітичних
матеріалів на гендерну та недискримінаційні тематики. Зокрема, окрім зазначених прикладів,
йдеться про аналіз4 Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки5, виграну
УГСПЛ справу Європейського суду з прав людини «Вишняков проти України», яка стосується
гендерної дискримінації6 тощо.
Разом з тим, як і минулого року, станом на кінець 2018 в Україні актуальним
залишається питання ратифікації Стамбульської Конвенції7 та посилення видимості
антигендерних ініціатив. Тому для УГСПЛ було б доречно налагодити співпрацю із
відповідними правозахисними організаціями гендерного спрямування.
Доречно було б більш повно інтегрувати гендерну складову діяльність УГСПЛ на рівні
великих проектів. А при написанні аналітичних матеріалів (наприклад, аналітичних звітів
УГСПЛ «Особливості правового регулювання забезпечення права на медичну допомогу
людям що живуть з ВІЛ/СНІД та хворим на туберкульоз, які тримаються в місцях
несвободи»8, «Реабілітація жертв конфлікту. Чи пропонує держава щось, крім встановлення
інвалідності та милиць?»9) брати до уваги розроблені рекомендації щодо інтеграції гендерної
складової у аналітичні матеріали УГСПЛ10.
Тобто, УГСПЛ потребує більш активного упровадження ідеї гендерного мейнстримінгу у
власну діяльність – цього разу саме на рівні працівників і працівниць, а також співпраці. Якраз
в 2018 році найгірша, порівняно із минулими роками, ситуаціями із гендерним паритетом у
керівних органах УГСПЛ. Жодна із затверджених на рівні гендерної політики квот не була
дотримана. Тому керівництву УГСПЛ варто звертати більше уваги на цю політику.

4

https://helsinki.org.ua/articles/rada-evropy-pryjnyala-novu-stratehiyu-hendernoji-rivnosti-na-2018-2023-roky/
https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4
6
https://helsinki.org.ua/articles/rishennya-espl-ukrajina-zaplatyt-choloviku-yakoho-druzhyna-pozbavylakontaktiv-iz-donkoyu/
7 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами (2011), https://rm.coe.int/1680093d9e
8 https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Analitychnyj_zvit_finalnyj-2.pdf
9 https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Reabilitatsiya-zhertv-vijny.pdf. Хоча дезагрегована за
статтю інформація щодо УБД із інвалідністю надається на с. 34 і 42.
10
https://helsinki.org.ua/publications/rekomendatsiji-schodo-intehratsiji-hendernoji-skladovoji-u-analitychnimaterialy-uhspl/
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Кількісні та якісні індикатори
дотримання Політики гендерної рівності та недискримінації
I. На рівні Секретаріату УГСПЛ (м. Київ)
1. Працівники та працівниці УГСПЛ
Таблиця 1.1. Кількісні показники за статтю
Чоловіки

Загалом

Жінки

Кількість

%

Кількість

%

24

51

23

49

26-35 років

36-50 років

Від 51 року

47 осіб
на кінець 2018

Таблиця 1.2. Кількісні показники за віком
До 25 років
Загалом

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

4

9

16

34

23

48

4

9

47 осіб
на кінець 2018

2. Заходи УГСПЛ щодо інформування про питання гендерної рівності та
недискримінації
Таблиця 2.2. Інформація про публічні заходи, які стосуються питань гендерної рівності та
недискримінації
Назва заходу, час і місце
проведення
Конференція «Виклик без
відповіді: злочини
ненависті проти ЛГБТ в
Україні»
Київ, 23 лютого 2018 року

Весною і восени 2018
року УГСПЛ провела
«Правозахисний
практикум» для
студентства Інституту

Мета / завдання
Статистичні дані, зібрані неурядовими та
міжнародними організаціями, свідчать про
суттєве поширення злочинів ненависті проти
ЛГБТ людей в Україні, але досі як українське
законодавство, так і державна політика у цій
сфері не є ефективними інструментами у
боротьбі з цим явищем. Конференція мала за
мету привернення уваги громадськості,
державних та правоохоронних органів до цієї
проблеми, оцінку поточну ситуацію та пошук
рішень з її виправлення на основі найкращого
міжнародного досвіду.
Курс, тривалість якого складає 120 годин (в які
входять лекції від правозахисників, практичні
заняття та інноваційні завдання для самостійної
роботи), спрямований, у першу чергу, на
студентів, але відкритий також для інших
3

Аудиторія:
скільки людей
відвідали
(чоловіки /
жінки)
160
(приблизно
80/80)

Правозахисни
й практикум
(курс за
вибором)
магістрів (7), з

міжнародних відносин
Київського національного
університету ім. Т.
Шевченка.

бажаючих

Презентація УГСПЛ
альтернативного звіту до
Комітету ООН з прав
людини щодо виконання
Україною Міжнародного
пакту про громадянські і
політичні права протягом
останніх кількох років

У
документі
проаналізовано
виконання
українською владою 15 рекомендацій Комітету,
наданих за результатами розгляду попередньої
доповіді України, поданої у 2013 році.

Окремі теми присвячені протидії гендернообумовленому насильству та захисту дітей від
сексуальної експлуатації.

них: жінок (6),
чоловіків (1);
стажування
КНУКІМ чоловіків - 8;
жінок – 15.

https://helsinki.org.ua/articles/realizatsiyamizhnarodnoho-paktu-pro-hromadyanski-ipolitychni-prava-je-prohres-na-rivni-zakonodavstvaale-brakuje-praktychnoho-zastosuvannya-zvituhspl/

9 серпня 2018 р.

Також 16 березня 2018 року гендерна експертка УГСПЛ Тамара Марценюк мала виступ
«Роль журналісток-правозахисниць у пропагуванні гендерної рівності», панель «Журналістки
як правозахисниці в Україні», 62 Комісія про статус жінок в ООН (Нью-Йорк, США), на якому
презентувала, у тому числі, проект «Правозахисниці, що змінюють Україну».
3. Забезпечення гендерного паритету у керівних органах
Таблиця 3.1. Кількісні показники за статтю у керівних органах УГСПЛ
Правління
Загалом
(кількість, %)
станом
на кінець 2018
Дотримання
позитивних дій

Ревізійна комісія

Спостережна рада

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

3

6

3

0

0

3

33%

67%

100%

0%

0%

100%

Ні
(як мінімум 40%
представників однієї
статі)

Ні
(як мінімум 30%
представників однієї
статі)

Ні
(як мінімум 30%
представників однієї
статі)

4. Аналітична продукція УГСПЛ на гендерну тематику
Таблиця 4.1. Перелік аналітичної продукції УГСПЛ на гендерну тематику
Рік

Кількість

Перелік

4

2018

Інформаційний спецпроект
«Правозахисниці, які змінюють
Україну», який має за мету
підсилення видимості жінок в
українському правозахисті.

Серія інтерв’ю із експертками, котрі працюють
в/ співпрацюють з УГСПЛ, які також включать
і запитання про ситуацію із гендерним
насильством та гендерну тематику у
правозахисному русі.
Проект розпочався восени 2016 року;
інтерв’ю розміщуються двічі на місяць на вебсайті організації.

Доступний за посиланням:
http://helsinki.org.ua/activities/spetsproekt
y/pravozahysnytsi-yaki-zminyuyutukrajinu/.

Протягом 2016 року було опубліковано 4
інтерв’ю, 2017 року – 23 інтерв’ю; 2018 року –
22 інтерв’ю.
Загальна кількість станом на кінець 2018 року
– 49 інтерв’ю.
В 2018 році низка інтерв’ю були приурочені до
міжнародних правозахисних дат: із Ольгою
Веснянкою – Міжнародному дню боротьби
жінок за права (8 березня); із Земфірою
Кондур – Міжнародному дню ромів (8 квітня);
Наталією Гурковською – Міжнародному дню
боротьби із гомофобією і трансфобією (17
травня).

2018

Окрім того, так як щороку 25 листопада
світова правозахисна спільнота відзначає
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
насильства по відношенню до жінок (що
також є початком щорічної кампанії «16 днів
проти насильства»), УГСПЛ підтримала акцію
увагою до цієї тематики. Зокрема, інтерв’ю
спецпроекту «Правозахисниці, які змінюють
Україну» пропонує бесіду із правозахисницею
Катериною
Левченко,
фахівчинею
і
активісткою з багаторічним досвідом протидії
ґендерному
насильству
та
розбудови
політики рівних прав і можливостей для жінок
і чоловіків.
Ці рекомендації розроблено гендерною
експерткою УГСПЛ у рамках виконання Плану
дій на 2018 рік щодо впровадження Політики
гендерної рівності та недискримінації УГСПЛ.

Рекомендації щодо інтеграції
гендерної складової у аналітичні
матеріали УГСПЛ
Доступне за посиланням:
https://helsinki.org.ua/publications/rekome
ndatsiji-schodo-intehratsiji-hendernojiskladovoji-u-analitychni-materialy-uhspl/

2018

Вони стосуються щорічного звіту про права
людини в Україні, публікації «Успішні історії
громадських приймалень» та інші тематичних
звітів.
Випуски з гендерної та недискримінаційної
тематики:
 Правова абетка: закон щодо протидії
домашньому насильству (16.05.2018)

Інформаційний проект «Правова
абетка», який складається із серії
радіо подкастів, у тому числі, на
гендерну тематику

https://helsinki.org.ua/articles/pravova-abetkazakon-schodo-protydiji-domashnomu-nasylstvu/
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Правова абетка: мова ненависті в Україні
(29.05.2018)
https://helsinki.org.ua/articles/pravova-abetkamova-nenavysti-v-ukrajini/



Правова абетка: Харасмент на
Укрзалізниці (27.09.2018)
https://helsinki.org.ua/articles/pravova-abetkaharasment-na-ukrzaliznytsi/



Правова абетка: «Не проституція, а секспраця!» (13.09.2018)
https://helsinki.org.ua/articles/pravova-abetkane-prostytutsiya-a-seks-pratsya/

2018

Рада Європи прийняла нову
Стратегію гендерної рівності на
2018-2023 роки

Короткий аналіз Стратегії гендерної рівності
на 2018-2023 роки, аналіз інших документів
Ради Європи

Доступне за посиланням:
https://helsinki.org.ua/articles/radaevropy-pryjnyala-novu-stratehiyuhendernoji-rivnosti-na-2018-2023-roky

2018

Справа Європейського суду з прав
людини «Вишняков проти України»,
яка стосується гендерної
дискримінації і яку виграла УГСПЛ

Рішення ЄСПЛ: Україна заплатить чоловіку,
якого дружина позбавила контактів із донькою
https://helsinki.org.ua/articles/rishennya-esplukrajina-zaplatyt-choloviku-yakoho-druzhynapozbavyla-kontaktiv-iz-donkoyu/

Як домогтися проживання дитини з батьком?
Mission: Impossible
https://helsinki.org.ua/articles/yak-domohtysyaprozhyvannya-dytyny-z-batkom-mission-impossible/

2018

Телемарафон УГСПЛ щодо захисту
прав людей, які живуть з ВІЛ

28 вересня 2018 року в ефірі каналу Ukrlife.tv
відбувся телемарафон УГСПЛ, присвячений
захисту прав людей, що живуть з ВІЛ та
пов’язаних із ними груп ризику

Доступне за посиланням:
https://helsinki.org.ua/articles/videotelemarafon-uhspl-schodo-zahystu-pravlyudej-scho-zhyvut-z-vil/

2018

«Україна повинна забезпечити
належне представництво жінок у
владі», – аналітик УГСПЛ

Олена Семьоркіна розповіла про
недотримання гендерної квоти щодо
представництва жінок та чоловіків у вищих
органах державної влади

Доступне за посиланням:
https://helsinki.org.ua/video/ukrajinapovynna-zabezpechyty-nalezhnepredstavnytstvo-zhinok-u-vladi-analitykuhspl/
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2018

Щорічний звіт правозахисних
організацій «Права людини в
Україні 2017»

Розділ «Права жінок» авторства експертки
Благої Алли

Доступний за посиланням:
https://helsinki.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Preview_Human
Right2017-UKR-A46.pdf

Розділ «Протидія дискримінації» авторства
Мойси Богдана, Фурсової Людмили

https://helsinki.org.ua/prava-zhinok-2017/

https://helsinki.org.ua/protydiya-dyskryminatsiji-2017/

5. Скарги стосовно порушення Принципів гендерної рівності та недискримінації
Таблиця 5.1. Огляд
недискримінації
Рік
2018

скарг

стосовно

порушення

Кількість
скарг Коротка
подано
скарги
Не надходили
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Принципів

гендерної

рівності

тематика Прийняті рішення по
скарзі

та

II. На рівні організацій-членів та громадських приймалень УГСПЛ

1. Надання інформаційної та консультаційної підтримки

У 2018 році було зафіксовано 11 850 звернень до мережі громадських
приймалень (ГП) УГСПЛ за правовою допомогою. У випадку, якщо зазначена стать
людини, яка звертається (адже при онлайн зверненні це не завжди відбувається):
клієнтів чоловічої стати було 45%, жіночої – 52%.
Таблиця 1. Кількість звернень осіб, які постраждали від домашнього насильства.
Харків Київ Суми Херсон Кіровоград Чернігів Рівне Донецьк
Ч
1
1
2
Ж
8
31 3
3
10
1
4
Разом 8
32 3
1
3
12
1
4

Хмельницький Черкаси Разом
3
7
13
1
74
16
1
81

Приклад звернень
Харків. Справа Сюзанни А.
Громадянка Вірменії Сюзанна А. звернулась до Харківської правозахисної групи
(ХПГ) за правовою допомогою щодо протидії сімейному насиллю з боку її чоловіка. З
2010 року заявниця перебуває з ним у шлюбі, від якого народились двоє дітей. Як
стверджує Сюзанна А., у шлюбі вона регулярно піддавалась сімейному насиллю з
боку свого чоловіка та його батьків. Чоловік застосовував проти неї фізичну,
сексуальну, психологічну та економічну форму сімейного насилля.
Фахівці ХПГ роз’яснили постраждалій від сімейного насилля, що в разі вчинення
її чоловіком щодо неї кримінальних правопорушень, вона повинна звернутись до
органів поліції в порядку ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу України з
відповідною заявою. Також Сюзанні А. було запропоновано звернутись до поліції з
заявою в порядку закону про протидію сімейному насиллю. Окрім того, Сюзанна А.
була проінформована про порядок розірвання шлюбу, визначення місця проживання
дітей, поділ спільного майна подружжя, їй було запропоноване складення відповідної
позовної заяви до її чоловіка. Також окрім вчинення ряду дій юридичного характеру,
постраждалій від сімейного насилля було рекомендовано звернутись за допомогою
до сімейного психолога.
2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів на гендерну тематику
Громадська приймальня у м. Суми

31.11.2018 – організовано та проведено семінар для студентів юридичного клуба
ELSA Sumy на тему «Гендерна рівність у суспільстві. Жінки та війна». Увагу
акцентовано на захисті прав жінок під час військового конфлікту в Україні, подолання
наслідків бойових дій та особливостях звернень від жінок-переселенок до приймальні
УГСПЛ на Сумщині.
23.05.2018 – у співпраці з Головним територіальним управлінням юстиції у
Сумській області у рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я
маю право» підготовлено та проведено лекцію-семінар на тему «Як протидіяти
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домашньому насильству»11. Представниця ГП УГСПЛ на Сумщині звернула увагу
присутніх на тему «Превенція гендерного насильства та захист прав постраждалих
серед ВПО». На захід завітали представники обласних та міських установ, які
займаються соціальним захистом жертв насильства, фахівці Патрульної поліції
області, Управління забезпечення прав Національної поліції України, викладачі,
громадські діячі, студенти та школяри.
Здійснений виступ на телебаченні у програмі Олени Бурнос «Тема дня»12, яку
було присвячено правозахисним кампаніям жінок-ВПО. Обговорювалися виклики та
завдання внутрішньо переміщених осіб у реалізації власних прав на Сумщині, роль
жінки у цьому процесі, тенденції правозахисних кампаній в регіоні зокрема та в цілому
в Україні. Спілку представляла Наталія Єсіна, координаторка правопросвітнього
напряму УГСПЛ на Сумщині, іншим гостем став Евген Фомін, директор ГО «Фундація
прав людини».
Підготовлено публікацію «Насильству не повинно бути жодного виправдання»13
в рамках Міжнародного дня із протидії сексуального насильства під час збройного
конфлікту (який відзначають 19 червня).
Громадська приймальня у м. Дніпро

16.03.2018 – відбувся семінар для працівників молодшого медичного персоналу
щодо гендерного питання і взаємодії з мешканцями Геріатричного пансіонату.
Громадська приймальня у м. Покровськ

22.03.2018 – у Покровському міському центрі зайнятості14 відбувся семінар
«Легальна зайнятість» на тему «Торгівля людьми» за участі представника
громадської приймальні м. Покровськ УГСПЛ Артема Безрука. «Кількість громадян
України, які потрапляють у ситуації торгівлі людьми, з кожним роком стрімко
зростає», - такими словами розпочала захід начальник відділу активної підтримки
безробітних Колесникова Софія. Під час заходу відвідувачі були проінформовані
стосовно високої ймовірності стати жертвами торгівлі людьми у випадку не
офіційного працевлаштування за межами України та про мінімізацію таких ризиків
шляхом користування послугами лише тих суб’єктів підприємницької діяльності з
посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають відповідну ліцензію
Міністерство соціальної політики. Також, вони були проінформовані про можливість
отримання юридичних послуг від ГП УГСПЛ. По закінченню заходу були надані
контакти горячої лінії, на які можна звернутися за допомогою до спеціалістів при
наявності фактів домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної
дискримінації15.
10.07.2018 – у Покровському Центрі зайнятості представник УГСПЛ провів
семінар на тему гендерних питань за підтримки програми USAID «Права людини в

Інформація про проведення лекції була розміщена на офіційній сторінці ГП у соціальній мережі
https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=586905048348485&id=184659441906383
12 https://tv.sumy.ua/tema-dnya-pravozahysni-kampaniyi-zhinok-vpo-vyklyky-ta-zavdannya/
13 https://vse-zdes.ua/blogi/press-relizy/item/11933-nasilstvu-ne-povinno-buti-zhodnogo-vipravdannya.html
14 Служба зайнятості регулярно проводить профінформаційні семінари з метою попередження
випадків торгівлі людьми, які трапляються внаслідок нелегальної трудової міграції громадян України за
кордон.
15 А саме, телефон +380800500335 та веб-портал www.la-strada.org.ua
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дії»16 за участі приблизно 20 осіб. Так під час семінару були підняті питання
працевлаштування жінок, дискримінації на роботі, та інших проявів гендерного
нерівності17.
17.07.2018 – представник УГСПЛ у місті Покровськ Мироненко Богдан провів
семінар на тему гендерної рівності для жінок-переселенок у Покровському Міському
центрі зайнятості, за підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC). Присутні
були проінформовані про зміни у законодавстві від грудня 2017 року стосовно наказу
Міністерства охорони здоров’я України про «заборонені» професії для жінок. Це
питання було детально розглянуте, адже деякі з присутніх мали та мають проблеми
щодо працевлаштування через дискримінацію. Також, окрім гендерного питання була
розглянута проблема стосовно працевлаштування ВПО, зокрема жінок. Також
присутні були проінформовані, що треба робити, якщо були загублені або знищені
документи в зоні проведення ООС.
04.09.2018 – у Покровському центрі зайнятості представник УГСПЛ провів
інформаційно-просвітницький захід на тему гендерних питань і рівності в зоні
конфлікту на Донбасі. За 4 роки конфлікту в Україні до приймалень УГСПЛ
звертаються різні категорії населення, у тому числі жінки, що зазнали дискримінації,
тому інформаційний координатор приймальні Мироненко Богдан розповів присутнім
про засоби захисту від будь-якої дискримінації, та чому особливо важливо знати свої
права в зоні збройного конфлікту. Богдан розповів про судову практику в Україні щодо
вирішення питань рівності та розповів про роль правозахисних організаціях у таких
ситуаціях на прикладі Української Гельсінської спілки з прав людини. Також присутні
задавали питання щодо перетину лінії розмежування та про діяльність правозахисних
організаціях в Україні, зокрема про УГСПЛ.
19.09.2018 – у Покровському центрі зайнятості Мироненко Богдан провів
інформаційно-просвітницький захід для непрацевлаштованих жінок-переселенців за
підтримки NRC. Він розповів присутнім про один з найпоширеніших видів
правопорушення та дискримінації при працевлаштуванні жінок – явище «ейджизму» –
дискримінацію людини на підставі її віку. Тка дискримінація є однією з
найпоширеніших дискримінацій в Україні при працевлаштуванні, хоча це суперечить
українським законам та трудовому кодексу. Присутні отримали консультацію щодо
трудового кодексу України, дізналися про те, як можливо відновити трудову книжку,
якщо вона була знищена, або загублена на території ОРДЛО.
Громадська приймальня у м. Запоріжжя

01.12.2018 р. – у Центрі підтримки сім’ї БО «БФ «Карітас Запоріжжя» юристом
Громадської приймальні УГСПЛ в Запорізькій області Сергієм Бізденежним було
проведено інформаційну зустріч з батьками та дітьми. Під час цієї зустрічі були
обговорені актуальні питання протидії домашньому насильству, булінгу, необхідності
виховання дітей в дусі толерантності один до одного та поваги до прав людини.

Яка впроваджується УГСПЛ
Але окрім питань, що стосуються гендерної політики у державі та у суспільстві, присутні задавали
питання та просили проінформувати щодо відновлення документів, а також перетину кордону тощо.
16
17
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