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Дати проведення: дослідження проводилося з 1 по 15 червня 2020 року.

Мета дослідження: врахування громадської думки при розробці другого

Національного плану дій щодо імплементації РРБО ООН 1325 "ЖІНКИ, МИР

ТА БЕЗПЕКА" до 2025 року.

Метод збору інформації: формалізоване телефонне інтерв’ю та онлайн-

анкетування представниць/ків громад та місцевої влади Донецької,

Запорізької та Луганської областей, а також жінок та чоловіків

зацікавлених в долученні до формування нового НПД в різних регіонах

України.

Обсяг вибірки – 257 респонденток/ів, з них:

• представниці/ки громад – 181, 

• представниці/ки місцевої влади – 76.
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МЕТОДОЛОГІЯ
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CEDAW - Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

НПД - Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2020 року

ОПД – Обласний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2020 року

ГН - Ґендерно зумовлене насильство

ГО - Громадські організації

ЄС  - Європейський Союз

ЖМБ - «Жінки, мир, безпека”

ООН  - Організація Об’єднаних Націй

ООН Жінки - Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і 

можливостей жінок

РРБ ООН - Резолюція Ради Безпеки ООН

ОДА –Обласна державна адміністрація

ОТГ – Обєднана територіальна громада

ОМС – Органи місцевого самоврядування

БФ – благодійний фонд

МГО – міжнародна громадська організація

ВПО – внутрішньо переміщені особи
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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РОЗРОБКА ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РРБО ООН 1325 
"ЖІНКИ, МИР ТА БЕЗПЕКА" ДО 2025 РОКУ

Ні
38.7%

Так
59.1%
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0.0 50.0 100.0

Не брав участь

Місцевого плану 1325

Регіонального плану 1325

Регіонального плану 1325, Місцевого плану 1325

Національного плану дій 1325

Національного плану дій 1325, Місцевого плану 
1325

Національного плану дій 1325, Регіонального 
плану 1325

Національного плану дій 1325, Регіонального 
плану 1325, Місцевого плану 1325

Чи знаєте Ви про Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1325  "Жінки, мир, 
безпека"?

Ви особисто брали участь у будь-яких консультаціях (анкетуваннях, 
опитуваннях, фокус-групах) пов'язаних із розробкою
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РОЗРОБКА ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РРБО ООН 1325 
"ЖІНКИ, МИР ТА БЕЗПЕКА" ДО 2025 РОКУ

Ви особисто брали участь у будь-яких консультаціях (анкетуваннях, 
опитуваннях, фокус-групах) пов'язаних із моніторингом та оцінкою

58.6

12.7
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Не брав участь

Місцевого плану 1325

Регіонального плану 1325

Регіонального плану 1325, Місцевого плану 
1325

Національного плану дій 1325

Національного плану дій 1325, Регіонального 
плану 1325

Національного плану дій 1325, Регіонального 
плану 1325, Місцевого плану 1325

Ні
46.4

Так
53.6

Ви нещодавно брали участь у будь-
яких консультаціях, діалогових

зустрічах чи публічному обговоренні
стратегії розвитку території, програми
соціально-економічного розвитку чи

прийняття бюджету на рік?

Якщо так, чи була Ваша думка 
врахована при вирішенні питання, 

пов'язаного з місцевим розвитком, 
послугами, питаннями відновлення та 
розбудови миру на Вашій території ?

Ні
14.4%

Так
85.6%
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Як Ви зазвичай дізнаєтесь про рішення, які приймаються в громаді

На Вашу думку, які головні перешкоди на шляху участі жителів (жінок
та чоловіків) громади, особливо з вразливих груп, у прийнятті рішень

на місцевому рівні?
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1.1%4.4%

24.3%

36.5%

46.4%

70.2%

Місцеві ЗМІПрацюю в ОМС 
або органах 
державної 

влади

Просто 
спостерігаєте 

за тим, що 
відбувається в 

громаді

Отримуєте 
інформацію від 

людей, які 
беруть участь у 

прийнятті 
рішень

Через веб-сайт 
громади

Соціальні 
мережі

55.8%

48.1%

33.7%

30.9%

29.8%

20.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Відсутність довіри до того, що їх думка та 
голос будуть почуті

Недостатнє інформування про способи 
участі та не вмотивовані

Ведення домашнього господарства що 
заважає брати активну участь в житті 

громади

Небажання місцевих органів 
самоврядування залучати мешканців/нок 

громади, особливо з вразливих …

Відсутність практики та механізмів 
рівноправного залучення жінок та 

чоловіків громади до прийняття рішень

Догляд за дітьми або родичами, що 
потребують допомоги, не дає змоги 

активно брати участь в житті громади



РОЗРОБКА ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РРБО ООН 1325 
"ЖІНКИ, МИР ТА БЕЗПЕКА" ДО 2025 РОКУ

Чи берете Ви участь у роботі будь-якого з наступних регіональних чи
місцевих дорадчих органів ?

Чи хотіли б Ви, щоб Ваша думка була врахована під час розробки
нового Національного плану дій 1325 на 2021-2025 роки ?
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37.6%

27.1%

19.9%

18.2%

32.6%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%

Робоча група з питань безпеки та соціальної 
згуртованості

Координаційна рада з питань запобігання 
домашньому насильству, гендерної рівності 
та протидії торгівлі людьми (регіональна …

Робоча група з розробки Стратегії соціально-
економічного розвитку території

Робоча група з гендерно-орієнтованого 
бюджетування

Не беру участь у вищезазначених органах

Важко відповісти
37.6

Не 
зацікавлений(на) 

в результаті
1.7

Так
60.8



РОЗРОБКА ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РРБО ООН 1325 
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Чи берете Ви участь в будь-якій ініціативі, пов'язаній з миротворчістю
або розв’язанням конфліктів, проблем на місцевому рівні?
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Ні
59.7

Так
40.3

Відповіді
Кількість 

відповідей

Не маю часу 11

Не знаю про таке 10

Не було пропозицій 5

Немає такого 4

Не знаю 3

Не мои проблемы 2

Не знаю як 2

Не має можливості 2

Не приходилось 2

Я не знаю про наявність таких ініціатив 2

Бережу своє здоров'я 1

Здійснюємо проектну діяльність щодо освіти дорослих 1

Ініциативної групи не має в Україніі 1

Как-то не беру и возможности нет 1

Мене не залучають 1

Намагаюсь сама вижити в створених умовах 1

Нас на обговорення не допускають. 1

Не залучають 1

Не ознайомлюють з приводу цієї інформації 1

Не подобаэться 1

Не сталкивалась 1

Не створені таки органи щоб брати участь 1

Немає інформації щодо діяльності таких ініціатив та не вистачає часу. 1

Ніхто не питає 1

Полномочий таких нет 1

Семья, работа дом, муж вредный 1

Тому що він просте активне населення в нашій країні нічого змінити не може. 1

У нас нема конфліктів 1

Увлечена другим 1

Эти занимаются другие люди 1

Я змiнила роботу 1

Якщо ні, будь ласка, опишіть коротко, чому Ви не берете участь?
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Чи хотіли б Ви бути кандидатом/кою 
на місцевих виборах у Вашій громаді

(на посаду мера міста /або голови
місцевої ради)?
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Не 
визначився/

лася
18.8

Ні
72.9

Так
8.3

Як Ви думаєте, якщо би на рівні
прийняття рішень жінки брали би 

обґрунтовану та змістовну участь чи
змінились би пріоритети влади щодо

питань розвитку громади?

Не знаю
26.0

Ні
7.2

Так
66.9

42.4%

30.3%

13.6%

11.4%

44.7%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

Відсутність впевненості в собі

Політичне та громадське середовище недоброзичливе

Відсутність підтримки з боку близьких людей

Відсутність підтримки соціальної інфраструктури 
(немає дитячих садків, позашкільних установ, послуг 

по догляду за дітьми чи хворими родичами, тощо)

Інше

Якщо ні то, що з наведеного нижче списку на Вашу думку, що є 
основною перешкодою?
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Якщо ні то, що з наведеного нижче списку на Вашу думку, що є основною 
перешкодою?
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Відповіді
Кількість 

відповідей

Відсутність досвіду 6

Не маю бажання 5

Недостатній рівень компетентності 4

Вік 3

Відсутність здоров’я 3

Брак часу 3

Велика відповідальність 3

Все влаштовує 2

Мені це  не цікаво 2

У мене немає підтримки громадськості, досвіду та ресурсів займати подібну посаду. 1

Відсутність знань та навичок,як приймати участь у місцевих виборах як кандидатка 1

За сімейними обставинами 1

Завелика грошова заставв 1

Це мають бути люди обізнані та зацікавлені в управлінні 1

Я і так багато чого на себе взяла, мені майже 60 і я ВПО і це вже багато задач і 
проблем і я не хочу на себе брати ще додаткові зобов"язання. також не маю 
впевненості що буду гарним політиком бо я емоційна особливо після полону. не 
можу взяти на себе цю відповідальність. я вже балотовулася після полону і це було 
надто складно і травмативно емоційно

1

Я не оратор 1

В мене інша цікава робота, яка дає мені багато важелів впливати на місцеве 
самоврядування без бюрократичних обмежень

1

Вважаю що на цю посаду повинен прийти досвідчений громадянин 1

Відповідно до роботи не повинна брати участь у виборчих кампаніях. 1

Відсутність амбіцій 1

Відсутність грошей на кампанію 1

Відчуваю небезпеку тому, що маю опікуватися родичами, які проживають на 
неконтрольованій території

1

Военний конфлікт на території 1

Другими вопросами увлечена, должен быть мужчина 1

К любой власти рвутся те, кто хочет набить свои карманы, а не для выполнения воли 
людей.не хочется мараться в их толпе. Разочаро

1

Материальная база маленькая 1

Маючи певний досвід роботи в ОМС ( 11 років) я чітко розумію, і це моя думка на 
теперішній час, посада голови громади - найгірше з того, що може бути. Влаштовує 
посада секретаря ради цілком, висуватись на вибори буду саме так

1

Наш район занедбали, і  розвивати його тепер уже дуже важко буде 1

Не бачу себе на цій посаді 1

Не верю,что можно что- то изменить, все решили до нас и за нас 1

Раніше працювала в органах місцевого самоврядування, тому знаю всі складнощі 
цієї роботи

1

У меня свой бизнес 1

Хотела б быть депутатом 1

Це велика відповідальність та навантаження, якщо робити все чесно та для людей. І 
треба багато грошей, щоб внесок внести. Мабуть, це головне. Я вважаю, це 
дискримінація і нерівні права. У кого гроші, у того і влада

1

Я люблю свою професію, але готова бути активним членом громади 1

Я маю улюблену свою роботу і поки що не готова щось змінювати. 1

Я через чур честная, мне нельзя 1
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Чи хотіли б Ви бути кандидаткою для участі у мирних переговорах на 
вищому рівні?

13

Не знаю
56.9

Ні
18.2

Так
24.9
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 
ПРЕДСТАВНИЦЬ/КІВ 
ГРОМАД

14

ЗАХИСТ
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Які небезпеки та загрози існують у Вашій громаді?

15

63.5%

52.5%

51.9%

46.4%

40.9%

37.6%

31.5%

23.2%

19.9%

6.6%

5.5%

9.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

Поширеність наркоманії та алкоголізму

Злочинність

Забруднення водойм, полігони сміттєзвалищ

Різке скорочення чисельності населення

Пандемія

Забруднення повітря

Вирубка лісів

Неконтрольоване застосування зброї

Заміновані території

Браконьєрство

Тероризм

Інше

Інше

Байдужість населення та непоширення критичного мислення

Близькість області до регіонів, де відбувається збройний конфлікт

Бродячі собаки, немає освітлення, немає відділу поліції, вояки нетверезі ходять з автоматами

Вирубка посадок

Вирубка старих дерев, посадка нових

Високий рівень безробіття

Відсутність роботи та заробітку, люди або їдуть з громади, або п'ють

Відсутність роботи, низька зарплата

Відсутність робочих місць

Відсутність якісної комунальних комунікацій, що може у майбутньому спричинити купу проблем. 
Наприклад, відсутня централізована каналізація. Та, що є - просто не витримує навантаження і 
прориває. Усе виливається та маємо неприємні ситуації.

Військовий конфлікт

Влада,  яка не бачить розвитку громади

Вода из труб плохая

Групи невідомих осіб, які встановлюють "правопорядок" під виглядом самооборони; рейдерство

Психологические травмы населения ( 6лет войны) + отсутствие нормальных возможностей
заработать и прокормить семью и содержать. Большая часть населения города в черте бедности

Стан доріг у віддалених районах

Швидка застройка району, перенавантаження комунікацій.
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Чи почуваєте Ви себе в безпеці вдома?

16

6.1
2.8

9.9

34.3

47.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Важко 
відповісти

Ні Скоріше ні Скоріше так Так

Відповіді

Безперерні несподівані обстріли поблизу

Безпокаранність злочинців

Будь-якої миті може прилетіти снаряд

В наслідок неефективних дій влади та краху економіки  немає впевненості в майбутньому

Вважаю, що немає захисту з боку правоохоронців

Високий рівень злочинности

Внутрішня тревога

Забруднене повітря, злочинність

Зі збільшенням безробіття та підвищенням алкоголізма серед населення  вдома боюсь, що мене 
пограбують.

Когда одна остаюсь

На даний час я проживаю у сільській місцевості де немає поліцейського ввіділку, цілодобової 
фельдшерської служби, аптечного пункту, соціальної служби, не організований вивіз сміття, по 
сусідству проживають люди які вживають алкоголь.

Наразі триває психологічний тиск з боку колишнього чоловіка

Особисто для мене є небезпекою те , що в багатоквартирному будинку відсутня сигналізація, 
можуть стукати у двері  незнайомі  люди. 
Проживаю в місці , яке в дощову, снігову погоду підтоплюється. Велика небезпека для мена -
COVID-19.

Пока стреляют и не отводят войска все живут в зоне риска

Постійні обстріли

Рятуємо себе своїми руками, допомоги чекати нема де, якщо нема зв язків з владою та грошима

Тому що не можливо усе передбачити

Це особисте бо я пережила полон, мене заарештовували у моєму домі

Будь ласка, уточніть трохи свою відповідь: чому Ви так вважаєте ? 
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Чи вважаєте Ви, що жінки та дівчата з Вашої громади почувають себе в 
безпеці в таких місцях?
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10.5

1.1
6.1

55.2

27.1

8.3
2.2

9.9

58.6

21.0

9.49.4

21.0

44.2

16.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Важко 
відповісти

НіСкоріше ніСкоріше такТак

Вдома

На робот

У громадських просторах  у Вашій громаді (парки, вулиці, стадіони, культурні, 
соціальні чи освітні заклади)

42.0%

49.7%

82.3%

Налагодити координацію органів місцевої 
влади, комунальних установ, мешканців/нок 

громади та поліції у вирішенні питань безпеки

Вести освітню та інформаційно-просвітницьку 
роботу з населенням та представниками влади 

і поліції громади з питань дотримання та 
виконання різних аспектів безпеки в громаді

Посилити заходи безпеки в громаді (освітлення 
на вулиці, патрулювання вулиць, встановлення 

камер спостереження, тощо)

Що потрібно зробити на рівні громади, щоб підвищити рівень безпеки?
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Вкажіть, будь-ласка, чи  доступні у Вашій громаді:

18

Чи знаєте Ви які права людини порушуються у випадку гендерно-
зумовленого чи домашнього насильства?

80.7%

78.5%

73.5%

69.1%

54.7%

42.0%

37.6%

29.8%

29.8%

11.6%

Медичні послуги (первинний, вторинний, третинний догляд)

Поліція

Соціальний працівник

Банки, фінансові установи

Юридична допомога

Допомога для людей похилого віку

Соціальна допомога для ВПО та ветеранів, та інших 
категорій, що постраждали в наслідок конфлікту

Консультаційні центри з психологічної допомоги

Послуги для дітей з особливими потребами

Притулки

Ні
2.2

Складно 
відповісти

4.4

Так
61.9

Швидше ні
6.1

Швидше так
25.4
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Чи можете Ви назвати установи чи
служби, до яких можна звернутися у 
випадку насильства у Вашій громаді?

19

Чи знаєте Ви контактний номер телефону 
установи або служби, до яких можна

звернутись у випадку насильства?

Ні
18.2

Так
81.8

Ні
30.4

Так
69.6

Які фактори вказують на те, що Ваша громада повинна передбачати
заходи відповідно до Резолюції РБ ООН № 1325

57.5%

44.2%

40.9%

34.8%

34.3%

20.4%

19.9%

19.9%

17.1%

13.3%

7.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Близькість території до зони конфлікту

Відсутність довіри до влади, поліції і так далі

Стереотипне мислення більшості в 
суспільстві

Низька обізнаність щодо непропорційного 
впливу конфлікту на жінок та чоловіків

Відсутність соціальної згуртованості

Відсутність злагодженої роботи органів 
влади, безпеки, поліції

Близькість до військових баз

Залізнична дорога

Обстріли поблизу / на території громади

Кримінальний показник у громаді

Відсутність представників поліції
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Чи існують у Вашій громаді конкретні ризики для безпеки, які прямо чи
опосередковано пов'язані з конфліктом?
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Ні
16.6

Складно 
відповісти

13.8

Так
25.4

Швидше ні
21.0

Швидше так
23.2

65.9%

30.7%

28.4%

25.0%

18.2%

17.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Підвищений рівень домашнього 
насильство в сім'ях колишніх учасників 

бойових дій

Насильство, вчинене присутньою 
військовою особою на території близькій 

до чи безпосередньо вражений від 
конфлікту.

Підвищений рівень сексуального 
насильства в громадських місцях (темні 

парки, поблизу пошкоджених та / або 
занедбаних будівель і т.д., вчинені …

Підвищений рівень домашнього 
насильство в сім'ях ВПО

Підвищений рівень сексуального 
насильства вдома

Домагання в громадських просторах, 
вчинені місцевими жителями або 

присутніми військовими особами на 
території близькій до чи безпосередньо …

Якщо так, будь ласка, відмітьте у нижченаведеному переліку ризики, які наявні:
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На Вашу думку, чи відрізняються ризики безпеки, з якими стикаються
жінки та чоловіки, включно з ризиками, пов’язаними з конфліктом, у 

громаді / регіоні, де Ви проживаєте?

21

Якщо так, будь ласка, вкажіть, чому ви так вважаєте

27.1

18.2 17.1
14.9

22.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Так Швидше так Швидше ні Ні Складно 
відповісти

Відповіді Кількість

Жінки більш незахищені 7

Близькість до конфлікту 7

Бо різні фізичні можливості та соціальні стереотипи народжують рідні конфліктні 
ситуації і як наслідок, різні ризики.

1

В сім"ях УБД і ВПО підвищений рівень насильства 1

Вибухонебезпечні предмети, часті остріли 1

Від жінок багато вимагають, жінки працюють, коли чоловіки, які прийшли з АТО, 
сидять вдома, пьют, з ПТСР, жінки страждають від сексуального насильства

1

Відмінності сфер, до роботи в яких долучені чоловіки та жінки. 1

Військовий конфлікт 1

да но ненастолько,все остальные отдаленные 1

дети слышат вибухы выстрелы 1

Жінка менш захищена, військовий конфлікт по різному впливає на жінок та чоловіків 1

Жінка частіше піддається сексуальному насильству  ніж чоловіки 1

Жінки більше страждають від насильства, бо фізично слабкіші 1

Жінки мають менше фізичної сили, щоб дати опір 1

Жінки частіше потерпають від домашнього насильства і насильства загалом 1

Жіночі стереотипи 1

Много военных, недолеко вся война 1

Над женщинами легче совершить насилие 1

Підвищене психологічне навантаження членів родини, втрата роботи та домівки 1

Потому что мы находимся близко к зоне АТО 1

Потому что раньше это всё чувствовали и остался осадок 1

Психика такая уже 1

Ризики  безпеки значною мірою залежать від гендерних аспектів. 1

Ситуація впливає 1

Тому що є вплив близості лініі контакту 1

Тому що знаходимося безпосередньо на лінії бойових дій 1

Тут працює ще закон сили. На сильну фізично людину навряд чи нападуть 1

Фізична різниця, зв'язки 1

Частіше чоловіки стають агресорами, а жінки – потерпілими 1

Чоловіки чинять насильство і проти чоловіків, і проти жінок. 1

Я живу у місті, де краща безпека, послуги, віддаленість, відносна, від лінії конфлікту 1
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78.5%

47.5%

53.0%

47.5%

31.5%

22.7%

17.7%

16.6%

13.8%

61.9%

42.5%

40.3%

44.2%

33.1%

19.3%

21.0%

14.9%

18.2%

73.5%

45.9%

40.3%

39.2%

29.3%

26.0%

13.8%

13.8%

9.9%

Психологічні

Юридичні

Медичні

Соціальна реабілітація

Матеріальні

Правовий захист

Соціальні виплати

Забезпечення потреб у тимчасовому житлі

Працевлаштування

Сексуального насильство, пов'язаного з конфліктом

Торгівлі людьми

Гендерно-зумовлене насильство в публічних /приватних приміщеннях

Яких послуг з підтримки більш за все потребують жінки та дівчата, 
чоловіки та хлопці Вашої громади, які постраждали від:
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 
ПРЕДСТАВНИЦЬ/КІВ 
ГРОМАД
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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Як Ви вважаєте, чи Ваша громада є соціально згуртованою?

Ні
56.6%

Так
43.4%

Ні
14.4

Так
42.5

Я не знаю
43.1

Ні
2.6%

Так
96.1%

Я не знаю
1.3%

Чи є у Вашій громаді програми/заходи 
щодо зміцнення соціальної 

згуртованості , запобігання будь-якого 
роду конфліктів, сприяння розвитку 

шанобливих стосунків?

Якщо так: чи беруть участь та чи
мають жінки провідні ролі у цих

заходах?
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Чи знаєте Ви про програми реабілітації та реінтеграції для людей, які
постраждали від конфлікту чи сексуального насильства, пов'язаного з 

конфліктом , які діють на території Вашої громади (району, регіону)?

Ні
67.6%

Так
32.4%

19.3%

50.9%

5.3%5.3%

19.3%

ЕфективнаДосить 
ефективний

Досить 
неефективна

Не 
ефективний

Важко сказати

Наскільки ефективні ці програми?
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Чи знаєте Ви щось про захист держави та допомогу людям, що 
постраждали від конфлікту, в тому числі постраждалим від 

сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом?

Які заходи, на Вашу думку, можуть запобігти проявам насильства, 
пов’язаного з конфліктом?

Мало відомо
57.5%

Невідомо 
взагалі
22.4%

Це добре 
відомо
20.1%

65.2%

62.4%

50.8%

49.7%

45.9%

43.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Посилення освітньої та інформаційно-
просвітницької роботи серед військового 

та цивільного населення

Посилення роботи правоохоронних органів 
в цьому напрямку

Заохочення потерпілих повідомляти про 
таке правопорушення

Протидія будь-яким проявам дискримінації 
на території громади

Розширення переліку консультаційних 
послуг в цій сфері

Розширення доступу жінок та чоловіків 
громади до правосуддя
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Чи мають мешканці/ки у Вашій громаді 
доступ до правової допомоги?

Чи користувались Ви послугами 
центрів безоплатної вторинної правової 

допомоги?

Ні
12.7

Так
68.5

Я не знаю
18.8

Ні
63.7

Так
36.3

Якщо так: чи довіряють вони системі
правосуддя?

Ні
75.7%

Так
24.3%

Ні
25.4

Так
34.3

Я не знаю
40.3

Якщо мешканці/ки у Вашій громаді 
постраждали від насильства, вони б 

повідомили будь-яку офіційну установу 
або службу в  своій громаді?
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Чи мають жінки і чоловіки у Вашій 
громаді доступ до фінансової 

допомоги?

Якщо так: на скільки важко їм отримати 
кредит для здійснення, наприклад 

підприємницької діяльності, або 
придбання техніки чи нерухомості в 

банках?

Ні
22.7

Так
44.2

Я не знаю
33.1

Легко
53.8

Не просто
45.0

Неможливо
1.3
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ВІДНОВЛЕННЯ
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На Вашу думку, наскільки важливою є роль жінок у запобіганні та вирішенні 
конфліктів, мирних переговорах, підтримці миру та гуманітарному реагуванні 

та після конфліктної реконструкції.

27.6

61.3

2.8 8.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Дуже важливо Досить важливо Скоріше не важливо Важко відповісти

Чому, будь ласка, вкажіть
Важливе включення всіх категорій громадян
Вплинули б на продумане прийняття рішень
До жінок довіра більше
Добрi
Женщины более мягче
Женщины видят ситуацию с другой стороны
Женщины мудрые очень
Женщины проблему насилия видят лучше
Женщины тоже сильные личности
Женщины умеют лучше найти подход к людям
Женщины умеют находить лучше контакт с людьми
Жінка вона обергіає і береже і більш здатна на крок для примирення
Жінка мати, дружина, вона рушійна сила, треба прислухатися до голосу жінки, а не тільки чоловіків
Жінка - рушійна сила;
Жінки більш емоційні і  дбають про дітей сім'ю
Жінки більш раціональні, стресостійкі, та мотивовані
Жінки майже не залучені до цих процесів і їх думка практично не враховується на мирних переговорах.
Жінки рідко використовують силу для досягнення своєї мети. Для нас важливо або досягти 
компромісу, або ж довести свою правоту вагомими аргументами.
Жінки розуміють чого вони хочуть для себе та громади
Жінки це половина населення, вони мають особливу думку, бачення та потреби
Жіночий внесок у відновлення і підтримання миру робить його сталішим.
Знову ж таки - гендерна політика
Має бути озвучені проблеми, котрі виникають в жінок, задля ефективного реагування громади
Они хозяйственные
Очень важно поскольку женщины в основном и есть потерпевшими от насилия и их опыт и мысли
должны быть услышаны
Потому что женщина, априори, за мир и рождение детей.
Потому что мы морально сильнее
Созідательна жіноча енергія спрямована на відбудову відносин та інфраструктури для подальшого 
відтворення населення на терріторії, де проживає жінка
Тому що жінки частіше опікуються соціальними питаннями
Тому, що вони є рівноправними учасниками
Тому, що за своєю психологією і природою жінка здатна на неможливе заради захисту... 
І взагалі у нас є більше бажання до того, щоб ризик небезпеки зменшився або взагалі зник, щоб 
конфлікт зник і можна було повернутися до мирного існування.
У женщин своё мнение и подход
Участь жінок надає можливість вирішувати соціальні питання, які постають перед громадою
Важливим є те, що жінки ідуть на захист країни, війну і вони дуже хочуть завершити конфлікт 
перемогою. Дуже важливим , бо чоловіки розпочинають війни, а жінки завершують їх
Женщины тоже люди
Жінки більш гнучкі психологічно та може врегулювати проблеми мирним шляхом
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Чи потребує Ваша сім'я будь-якої соціально-економічної підтримки  в цей час?

Ні
55.7%

Так
44.3%

30.9%

15.5%

14.9%

14.4%

13.3%

8.8%

6.6%

3.3%

27.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Фінансові ресурси

Житлова допомога

Медичні послуги

Психологічна підтримка

Допомога із працевлаштуванням

Юридична допомога

Непродовольчі товари

Їжа

Нам не потрібна допомога

Яка допомога Вам чи Вашій родині зараз потрібна?



Якщо дуже важливо, вкажіть чому

Багато людей розгублені і не знають що робити

В групах самодопомоги людина може відчувати себе більш відкритою і почутою, поспілкуватись з 
однодумцями в таких саме обставинах; отримати підтримку і спільно вирішити питання, лобіювати 
свої інтереси спільно з групою

В такие сложные моменты,людям нужна помощь людей с похожими проблемами , потому что в 
основном женщины бояться говорить об этом

Відсутня довіра населення

Для спільного подолання непростих моментів, консолідація ресурсів

Если люди нуждаются в этом

Жінкам треба об'єднатися для розвитку та вирішення проблем

Жінки довіряють одна одній і в об"єднанні вони зможуть допомогти одна одній, більш безпечне 
середовище

Їм потрібна допомога.

Кожна жінка буде знати куди їй звернутися за допомогою та підтримкою. Іноді жінкам  необхідно 
просто поділитися своїми проблемами.

Любая помощь была б уместно,сложно стать на ноги на новом месте.Когда я переехала,я жила пол
года в дома и меня потом с 3 детьми просто хотели выселить и всем было всё равно

Люди не знают куда обратиться

Мотивацiя

Нажаль  "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Cкладова соціальної реабілітації дуже 
слабка.

Обмін досвідом, інформацієї та ресурсами можуть створювати сприятливі умови для економічного 
зростання, що є основою незалежності , та зміцнення інформаційного простору - профілактика 
насильства, "винесення сору з хати"

Очень важно посколько только так женщина сможет открыться и получить помощь а также сможет 
быть услышана.В единстве наша сила

Сплочались бы все больше,поддерживали друг друга и знали куда обращаться

Сподівання на взаємопідтримку

Такi грпуи будуть сприяти гуртуванню людей

Тому що спілкуваня рівний-рівному, та чутливе середовище добре сприяють полегшенню 
психологічних наслідків для психічного здоров'я

Хто як не ті жінки які постраждали можуть допомгти тим хто потребують цієї підтримки. у них є 
досвід і розуміння проблеми і знання як задовольнити іі

Це згуртовує громаду

Це сприятиме згуртованості громади, посиленню активізму, зменшенню насильства

Цей інструмент знімить психологічне навантаження,  підвищить активність жінок впливати на владу 
у вірішенні нагальних питань

Чтобы знали к кому можно обратиться

Я думаю згуртованість жінок,які б могли підтримувати одна одну,була б важлива для них самих в 
першу чергу,по-друге,їм було би легше долати трудноща,пов'язані з гендерною неріністю і 
домашним насильством
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Як Ви думаєте, чи є необхідність створювати групи самодопомоги , групи
підтримки людей, що постраждали від конфліктів, особливо серед жінок та 

дівчаток у Вашій громаді?

6.62.85.0

37.6

48.1

Важко 
відповісти

НіСкоріше ніСкоріше такТак
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Які з перелічених нижче питань можуть допомагати вирішувати групи 
самодопомоги через діалог з місцевими органами влади на користь жінок та 

чоловіків, хлопців та дівчат, які постраждали внаслідок конфлікту?

79.6%

56.4%

53.6%

48.1%

44.8%

42.5%

34.3%

30.9%

2.2%

Психологічна підтримка

Фінансова підтримка

Юридична допомога

Допомога із працевлаштуванням

Медичні послуги

Житлова допомога

Непродовольча допомога (гуманітарна)

Продовольча допомога

Нічого зі списку

56.4%

54.7%

46.4%

40.9%

39.8%

38.7%

20.4%

Залучення активних чоловіків та хлопців громади до 
реалізації заходів безпеки на території громади, зокрема 

щодо попередження проявів насильства в громаді, 
включаючи сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом

Залученння чоловіків до проведення інформаційно-
просвітницької роботи  серед військового складу та 

мешканців громади щодо формування культури миру та 
нетерпимості до проявів насильства, особливостей безпеки 

життєдіяльності жінок та чоловіків, дівчат та хло

Сприяння активній участі жінок у вирішенні важливих питань 
життєдіяльності на рівні громади, в тому числі через вагому 

участь чоловіків у виконанні обов’язків щодо ведення 
домашнього господарства, догляду за дітьми та родичами, 

що потребують допомоги

Шляхом виразів  повної нетерпимості до будь-яких проявів 
насильства

Залучення чоловіків до надання психологічної підтримки 
іншим чоловікам, що постраждали  внаслідок конфлікту, 

базуючись на підході «рівний-рівному»

Активна участь в розробці та використанні інструкцій щодо  
розслідування випадків сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом.

Формування мережі чоловіків-агентів просування мирного та 
рівноправного розвитку

Яким чином на Вашу думку можуть бути залучені чоловіки до реалізації
порядку денного «Жінки, мир, безпека» взагалі та на території Вашої громади
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ
COVID-19
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Як Ви вважаєте, чи впливає криза, 
викликана COVID-19, на миротворчі
зусилля та управління справами у 

Вашій громаді?

Чи берете Ви участь у дискусіях, 
волонтерській діяльності та 

прийнятті рішень щодо реагування на 
наслідки COVID-19 у Вашій громаді?

Ні
25.0%

Так
75.0%

Ні
60.3%

Так
39.7%
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Десь чув\ла про це Добре орієнтуюсь в 
даному документі

Знаю в загальних 
рисах

Не маю інформації 
про ці документи

Отримував\ла 
інформацію на 

тренінгах чи 
інформаційних сесіях

На скільки добре Ви знайомі з Резолюцією Ради Безпеки ООН №1325 "Жінки, 
мир, безпека" (РРБ ООН 1325 "Жінки, мир, безпека") та НПД 1325 України?
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Десь чув\ла про це Добре орієнтуюсь в 
даному документі

Знаю в загальних 
рисах

Не маю інформації 
про цей документ

Отримував\ла 
інформацію на 

тренінгах чи 
інформаційних 

сесіях

Наскільки добре Ви знайомі з процесом виконанням НПД 1325 на 
регіональному рівні у вашому регіоні?

Не знаю
35.5

Ні
59.2

Так
5.3

Чи виділяється окремий бюджет у вашій громаді/регіоні для реалізації заходів
НПД 1325?
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Чому?

В зв'язку з гострим дефіцитом коштів у селищному бюджеті

В процесі розроблення

Виділені кошти на утримання Притулку для постраждалих осіб

Відсутність фінансування

Дефіцит бюджету, недостатня поінфомованість депутатів щодо важливості фінансувння 
таких заходів

Деякі заходи передбачені в інших програмах. Не має достатньо коштів в місцевому 
бюджеті.

Завдання та заходи  Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 “Жінки, мир, безпека” на місцевому рівні виконуються деякими службами та 
громадськими організаціями у повному обсязі та на даний час не потребують додаткових 
витрат.

Заходи місцевого плану дій враховані в програмах структурних підрозділів, для інших 
заходів недостатньо коштів у місцевому бюджеті

Інформацією не володію

Кошти на реалізаціюлокального плану гендерної політики, протидію домашньому 
насильству передбачені у програмі економічного і соціального розвитку міста Добропілля 
на 2020 рок. Розділ "Гендерна політика (гендерна рівність, запобігання насильству в сім'ї та 
протидії торгівлі людьми, резолюція РБ ООН 1325 "Жінки, мир, безпека"

Місцевий бюджет розподіляється на нагальні потреби громади

Міцевий бюджет для місцевого плану

На даний час бюджетом не передбачено виділення коштів

Намає програми

Наразі робота щодо виконання заходів НПД 1325 стає більш активною, в тому числі і 
завдяки співпраці з Департаментом соціального захисту населення, Центром соціально-
психологічної підтримки громади, фондом ООН у галузі народонаселення, ООН Жінки та ін. 
міжнародними організаціями.

Не достатньо коштів у місцевих бюджетах

Не поступає ініціативи

Не розглядали

Не розроблені відповідні програми та документи

Недостатність коштів у районному бюджеті

Недостатньо коштів

Недостатньо коштів в місцевому бюджеті на заходи, що потребують фінансування.

Недостатньо коштів місцевого бюджету

Немає програм

Нічого не чула про це

Обмежений міський бюджет

Окремого бюджету для реалізації заходів НПД 1325 не передбачено, але реалізація заходів 
НПД 1325 забезпечується різними програмами громади

Поки що не достатньо коштів у місцевому бюджеті

Сільська рада дотаційна, власних надходжень не вистачає

У зв'язку знедостатнім фінансуванням. На мою думку відповідні кошти повинні бути 
передбачені в бюджеті держави.

Часткове фінансування певних заходів в рамках інших програм
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Чи координуєте Ви на території Вашої
громади роботу закладів освіти, 

охорони здоров’я, соціальних служб 
по виконанню Національного плану 

дій щодо 1325?

Не знаю
3.9

Ні
48.7

Так
47.3

Ні
78.4%

Так
21.6%

Чи існують труднощі у координації
роботи всіх учасників впровадження

обласних/місцевих планів дій?

Віддаленність від району та області

Все залежить від місцевого самоврядування щодо координауії спільних дій

Всі учасники різного підпорядкування.

Їх відсутність

Кожен учасник координаційної ради вважає свою роботу головнішою

Не достатньо злагоджене співробітництво між учасниками

Не стійка взаємодія між учасниками

Недостатньо якісна робота провоохоронних органів в цьому напрямці (недостатньо 
кадрів), з боку соціальних служб теж у зв'язку з обмеженим місцевим бюджетом 
недостатня кількість кадрів.

Необізнаність,  нескоординованість учасників

Поліція не діє. На виклики не реагує. Жінок рятувати ніхто не поїде. Нікому ми не 
потрібні як громадяни, доки з нас нічого узяти в матеріальному плані

Стианом на 2020 рік міський план заходів з виконання резолюції 1325 відсутній.

Труднощі в співпаці з поліцією щодо інформованості населення

Фахівці соціальної робот неактивні

Якщо Так, коротко опишіть які
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Чи вважаєте Ви процес прийняття
рішень у своїй громаді колективним

(із широким та інклюзивним
залученням мешканців/нок)?

Чи залучались активні члени вашої
громади (зокрема жінки та чоловіки

з груп самодопомоги) до процесу
розробки поточних планів дій з 

реалізації НПД 1325

Ні
31.1%

Так
68.9%

Ні
48.6%

Так
51.4%

Ні
4.0%

Так
96.0%

Як Ви думаєте, чи важливо долучати
жінок, особливо з областей 

(включаючи місцевий рівень), до 
участі у мирних переговорах між

конфліктуючими сторонами на рівні
держави?

На Вашу думку, чи має конфлікт
різний вплив на жінок та чоловіків в 
цілому, та зокрема у вашій громаді?

Ні
21.1

Так
78.9
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Ви вважаєте, що жінки та чоловіки почуваються в безпеці у вашій громаді?
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Ні Скоріше ні Скоріше так Так Я не знаю / 
важко 

відповісти

В селищній раді створена робоча група з питань згуртованості і безпеки, яка співпрацює з 
програмою розвитку ООН, реалізуються проєкти за підтримки ПРООН, наявний райвідділ
поліції, ДПРЧ - 33, міськрайонний відділ ДСНС

В целом чувствуют в безопасности, но есть отдельные вызовы

взаємодія влади з правоохоронними органами, ведеться робота з попередження 
правопорушень, на території громади встановлені камиери зовнішнього відеоспостереження

Військовий конфлікт знаходиться достатньо віддалено від громади, не поступало ніяких 
звернень щодо різних видів насильства

Влада відкрита до людей. У місті проводиться певна робота, яку видно: ремонт тротуарів, 
створення місць відпочинку, установка дитячих майданчиків. упорядування території 
міського парку, озера тощо.

лінія зіткнення, військові, транзит людей

Лінія розмежування знаходиться на відстані 50 км, громада невелика і приймаються
відповідні заходи, на в"їзді у місто розташований блок пост

Місцева влада докладає максимальних зусиль для створення безпечного середовища на 
території міста

Моє місто розташовано на лінії розмежування. Поблизу міста проходять активні обстріли.

на сьогодні про воєнний конфлікт говорять набагато менше. Відчуття небезпеки було у всіх 
жителів громади перші 3 роки, так як саме на території громади проходило пересування 
воєнної техніки та армії до зони ООС.

на території міста Добропілля не відбувається збройний конфлікт. В місті є можливості для 
задоволення соціальних потреб :застосування інструментів місцевої демократії, відкритий та 
вільний доступ до свіх суб'єктів інфраструктури. Створено"простір довіри": співпраця поліції, 
громадськості та влади.

По відгукам знайомих

проживання на території,  де не йдуть бойові дії. Можливість працевлаштування, отримання 
комплексу соціальних послуг

створені умови для нормального проживання дітей та дорослих

тому у нас безпечно.

Тому що немає військового конфлікту на території громади та поблизу, встановлені камери
спостереження у всіх селах, освітлені всі населені пункти, не було кричущих випадків
насильства, проводиться профілактична робота дільничим відповідно до графіку.

Якщо так, то чому Ви так вважаєте
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Чи існують у вашій громаді послуги для людей, які пережили  гендерно-
зумовлене насильство, або сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом

На Вашу думку, наскільки важливим є представництво та участь жінок у 
питаннях щодо запобігання та вирішення конфліктів, мирних переговорів, 

підтримці миру та гуманітарному реагуванні та післяконфліктному
відновленні?

Не знаю
31.6

Ні
34.2

Так
34.2
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Чи вважаєте Ви за необхідність залучати громадські організації, груп
самодопомоги , групи підтримки постраждалих від збройних конфліктів, 
особливо серед жінок та дівчат у вашій громаді, до планування заходів зі

швидкого реагування на соціально-економічні проблеми, питання
примирення на вашій території?

Чи визначені специфічні потреби 
жінок та чоловіків у вже розроблених

та затверджених програмах
відновлення та примирення?

Важко 
відповісти

10.5

Скоріше так
31.6

Так
57.9

Ні
13.9%

Так
25.0%

Таких 
програм не 
розроблено 

у громаді
61.1%

Немає 
відповіді

44.7

Ні
18.4

Так
36.8

Чи жінки і чоловіки в рівній мірі
користуються благами, отриманими
від реалізації програм з відновлення

та примирення, затверджених у 
вашому регіоні / громаді?
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Як Ви вважаєте, чи впливає криза, 
викликана COVID-19, на миротворчі

зусилля та управління громадськими
справами у вашій громаді?

Чи долучаєте Ви до участі жінок і 
чоловіків вашої громади до дискусій

та прийнятті рішень щодо реагування
на наслідки COVID-19 у вашій

громаді?

Як Ви вважаєте, чи дієві наявні механізми?

Ні
34.7%

Так
65.3%

Ні
26.0%

Так
74.0%
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Чи є жінки та чоловіки, представники вразливих категорій та/або жіночі
організації частиною цих механізмів?

Чи вважаєте Ви за потрібне проводити моніторинг та оцінку
виконання заходів НПД 1325 на території Вашого

регіону/громади?

Немає 
відповіді

17.1

Ні
18.4

Так
64.5
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Ні Скоріше ні Скоріше так Так
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Рекомендації були сформовані як висновки по результатах проведеного дослідження

з урахуванням відповідей респондентів та закриті та відкриті запитання.

1. Участь

1.1. В дослідженні приймали участь в більшій мірі жінки з активною життєвою

позицією, що приймають участь в громадському житті свої громад. Однак майже

половина з опитаних не знають про Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1325 "Жінки,

мир, безпека". Тому важливим є посилити інформування про Резолюцію Ради Безпеки

ООН № 1325 та Національний План Дій з її імплементації.

1.2. Долучати максимальну кількість зацікавлених громадян до розробки НПД,

значна частина опитаних вважають важливим створювати новий план дій на основі

громадської думки, низової інформації про потреби жінок.

1.3. Поширювати інформацію про способи участі жінок в органах місцевого

самоврядування, про можливість балотування на посади старост, депутатів та голів

громад, про ведення виборчої кампанії, комунікацію з громадою, роботу в ОМС.

Велика частина опитаних не приймають участі в політичному процесі бо вважають

себе недостатньо компетентними.

1.4. Підвищувати мотивацію до участі в ОМС, зменшувати вплив міфів щодо

неможливості жінок займатися політикою, неможливості впливати на управлінські

рішення.

1.5. Інформувати про ініціативи, пов'язані з миротворчістю або розв’язанням

конфліктів, проблем на місцевому рівні. Значна частина не приймають участь в

подібних ініціативах тому що не знають про їх існування.

1.6. Рекомендувати громадам підсилювати інформаційну роботу в інтернеті (на

власному сайті) та особливо в соціальних мережах, адже саме ці канали комунікації

сьогодні є найбільш ефективними та використовуваними.

1.7. Сприяти відновленню інформаційної інфраструктури (встановлення приймачів

телевізійних сигналів, проведення інтернет-зв’язку) в Донецькій та Луганській

областях.

1.8. Проводити навчальні заходи для представників місцевих ініціатив щодо

комунікації з громадою, поширення інформації про свою діяльність.

1.9. Підвищувати лідерські якості активних жінок, формувати впевненість в собі,

своїх силах і можливостях змінювати ситуацію на краще. Майже для половини

опитаних основною причиною не приймати участі в політичному житті є відсутність

впевненості в собі. При цьому дві третини вважають що більша участь жінок в

прийнятті управлінських рішень змінила би пріоритети в розвитку громад на краще.

1.10. Кожна третя опитана вважає політичне середовище недоброзичливим,

завдання для керівництва громад змінити сприйняття громадянами місцевої влади.



РОЗРОБКА ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РРБО ООН 1325 
"ЖІНКИ, МИР ТА БЕЗПЕКА" ДО 2025 РОКУ

48

2. Захист

2.1. Найбільшою загрозою для безпеки дві третини опитаних назвали поширеність

наркоманії та алкоголізму, також більше половини виділили злочинність та

забруднення водойм та полігони сміттєзвалищ. Цим проблемо необхідно приділити

увагу для формування безпечних громад.

2.2. Кожна десята опитана не почуває себе у безпеці вдома, основні причини цьому

– обстріли та безкарна злочинність. Третина вважають що жінки та дівчата не

почувають себе в безпеці в громадських місцях. Найбезпечніше середовище – на

роботі.

2.3. Найбільш ефективним інструментом для забезпечення безпеки в громаді є

посилення заходів безпеки в громаді (освітлення на вулиці, патрулювання вулиць,

встановлення камер спостереження, тощо).

2.4. В більшості громад, представниці яких приймали участь в опитуванні, відсутні

притулки, послуги для дітей з особливими потребами, консультаційні центри з

психологічної допомоги. Необхідно звернути увагу на можливість впровадження

даних послуг в більшій кількості громад.

2.5. Продовжувати інформування жителів громад про установи чи служби, до яких

можна звернутися у випадку насильства, адже 17% опитаних не знають куди можна

звернутися в їх громаді. Кожна третя не знає телефону установи або служби, до яких

можна звернутись у випадку насильства.

2.6. Впроваджувати заходи для зменшення ризиків для безпеки, які прямо чи

опосередковано пов'язані з конфліктом. Половина опитаних вважають що такі ризики

існують в їх громадах. Дві третини називають найбільшим ризиком – підвищений

рівень домашнього насильства в сім’ях колишніх учасників бойових дій.

2.7. Забезпечити можливість отримання психологічної, юридичної, медичної

допомоги особами, що постраждали від сексуального або гендерно-зумовленого

насильства, а також соціальної реабілітації. Адже ці послуги вбачають найбільш

необхідними учасниці та учасники опитування.

3. Попередження

3.1. Впроваджувати програми/заходи щодо зміцнення соціальної згуртованості

,запобігання будь-якого роду конфліктів, сприяння розвитку шанобливих стосунків в

громадах, а також покращувати інформування про подібні програми та заходи. Адже

майже половина учасниць опитування не знають про існування таких

заходів/програми в їх громадах. В цілому більше половини опитаних вважають свої

громади не згуртованими, тому ця ситуація потребує ретельної уваги.

3.2. Підтримувати розвиток громадянського суспільства, сприяти появі

громадських організацій, органів самоврядування населення. Опитані вбачають

розвиток згуртованості саме у роботі громадського сектору.
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3.3. Підвищувати рівень довіри до місцевої влади. Органам місцевого

самоврядування впроваджувати проекти щодо комунікації з громадою,

демонструвати прозорість, відкритість та підзвітність жителям громади.

Впроваджувати проекти зі зрозумілим ефектом та результатом, не «для галочки».

3.4. Ввести звітування про виконання Національного плану дій всіма

відповідальними обласними державними адміністраціями та їх структурними

підрозділами.

3.5. Інформувати про захист держави та допомогу людям, що постраждали від

конфлікту, в тому числі постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з

конфліктом. Більшості це мало відомо, або невідомо взагалі.

3.6. Інформувати про програми реабілітації та реінтеграції для людей, які

постраждали від конфлікту чи сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом ,

які діють на території Вашої громади (району, регіону). Продовжувати їх реалізацію,

поінформовані респондентки відмітили ефективність таких програм.

3.7. Задля запобігання проявам насильства, пов’язаного з конфліктом - посилити

освітню та інформаційно-просвітницьку роботу серед військового та цивільного

населення, посилити роботу правоохоронних органів в цьому напрямку. Ці заходи

опитані вважають найбільш ефективними.

3.8. Вводити штатну одиницю психолога для структурних підрозділів поліції

найнижчої ланки (патрульна поліція у містах і громадах).

3.9. Забезпечити всім громадянам країни доступ до правової допомоги,

продовжувати інформування щодо правової допомоги, впроваджувати в громадах

подібні послуги. Третина відмітили що правової допомоги в громаді немає або не

знають про неї.

3.10. Сприяти збільшенню довіри до системи правосуддя, дві третини не мають такої

довіри. Формувати довіру до офіційних установ, забезпечити гарантування

конфіденційності та дружнього ставлення з їх боку. Адже тільки третина респонденток

вважають, що постраждалі від насильства повідомили б будь-яку офіційну установу

або службу в своій громаді.

3.11. Сприяти розвитку банківських послуг у периферійних громадах, віддалених від

великих міст. Розширення присутності банкоматів в сільських районах Донецької та

Луганської областей та покращення транспортного сполучення в Донецькій та

Луганській областях, особливо в громадах вздовж контактної лінії.

3.12. Створення додаткових програм самозанятості та підтримки жіночого бізнесу

серед вразливих груп населення через державну соціальну програму, яка

реалізується центрами зайнятості.
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4. Відновлення

4.1. Забезпечити участь жінок у запобіганні та вирішенні конфліктів, мирних

переговорах, підтримці миру та гуманітарному реагуванні та після конфліктної

реконструкції. Абсолютна більшість опитаних вважають участь жінок дуже важливою

або досить важливою.

4.2. Сприяти збільшенню можливостей в отриманні фінансової

допомоги/кредитування. Третина опитаних відмітили необхідність в допомозі з

фінансовими ресурсами.

4.3. Створювати групи самодопомоги, групи підтримки людей, що постраждали від

конфліктів, особливо серед жінок та дівчат. Такі групи мають бути сфокусовані на

психологічній підтримці.

4.4. Залучати чоловіків та хлопців до реалізації заходів безпеки на території

громади, зокрема щодо попередження проявів насильства в громаді, включаючи

сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, а також до проведення

інформаційно-просвітницької роботи серед військового складу та мешканців громади

щодо формування культури миру та нетерпимості до проявів насильства,

особливостей безпеки життєдіяльності жінок та чоловіків, дівчат та хлопців.

5. Вплив пандемії COVID-19

5.1. Мінімізувати вплив кризи, викликаної COVID-19, на миротворчі зусилля та

управління справами в громадах, відновити їх актуальність не дивлячись на кризу.

Сприяти зменшенню безробіття, відновленню транспортного сполучення,

відновленню та відкриттю нового бізнесу.

5.2. Залучати активних громадян до волонтерської діяльності по зниженню

негативного впливу пандемії COVID-19 на їх громаду через розповсюдження

інформаційних матеріалів, засобів індивідуальної гігієни, відвідування самотніх людей,

забезпечення необхідним нужденних.

6. Представниці/ки влади

6.1. Продовжувати навчання представників влади про Резолюцію Ради Безпеки

ООН №1325 "Жінки, мир, безпека" та Національний план дії. Лише невелика частина

опитаних представниць/ків влади добре знають ці документи.

6.2. Проводити навчання для співробітників установ які відповідальні за виконання

Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,

безпека».
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6.3. Громади, які затвердили місцеві плани дій на виконання Національного плану

дій та обласного плану дій 1325, мають отримати фінансову підтримку з

національного та обласного бюджету, адже наразі коштів громад на їх реалізацію

недостатньо.

6.4. Посилити моніторинг виконання НПД - збору розрізнених статистичних даних

всіма відповідальними Міністерствами, обласними державними адміністраціями та їх

та структурними підрозділами.

6.5. Налагоджувати співробітництво між учасниками впровадження

обласних/місцевих планів дій через створення міжвідомчих координаційних рад з

відповідних питань, проведення форумів, круглих столів, спеціальних навчань.

6.6. Сприяти залученню громад до прийняття рішень, підвищувати активність

громадян та створювати інструменти колективного прийняття рішень.

6.7. Залучати активних членів громад до процесу розробки поточних планів дій з

реалізації НПД 1325 або інтеграції цих питань до місцевих стратегій розвитку та

програм.

6.8. Долучати жінок, особливо з областей (включаючи місцевий рівень), до участі у

мирних переговорах між конфліктуючими сторонами на рівні держави через

включення жінок в якості делегатів від учасників переговорів.

6.9. Стимулювати збір та узагальнення інформації про потреби жінок та чоловіків в

громадах, проведення моніторингу щодо потреб. Розробити інструменти такої оцінки,

надати ці інструменти громадам.

6.10. Забезпечити участь жінок у міжнародних операціях (включаючи мирні

переговори) з підтримки миру та безпеки.

6.11. Визначити потреби та покращити умови роботи жінок на різних посадах та в

різних професіях.

6.12. Залучати громадські організації, групи самодопомоги, групи підтримки

постраждалих від збройних конфліктів, особливо серед жінок та дівчат, до

планування заходів зі швидкого реагування на соціально-економічні проблеми,

питання примирення.


