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Проекти року 
 

 Тобі слід знати про туберкульоз: 
активне виявлення випадків туберкульозу 
серед осіб, які опинились у складних 
життєвих обставинах 
 

 Гуманітарна підтримка найбільш 
постраждалих 
 

 Розширення можливостей 
правоохоронних органів у подоланні 
насильства щодо дітей в Інтернеті 
 

 Ge4U: Гендер для профспілок в 
енергетиці 
 

 Кібербезпека для підлітків 
 

2022 рік починався традиційно: підбиття підсумків 
попереднього року та початок релізації нових 
завдань. 
 

Ми опублікували Річний звіт 2021, опрацювали 
заявки щодо конкурсів на нові посади та 
прийняли в команду нових людей, оскільки 
планували географічно розширювати один із 
наших давніх проектів «Тобі слід знати про 
туберкульоз», готувались до початку нового 
проекту «Розширення можливостей 
правоохоронних органів у подоланні насильства 
щодо дітей в Інтернеті» та завершення двох інших 
проектів, розпочатих у попередньому році: 
Кібербезпека для підлітків і Ge4U: Гендер для 
профспілок в енергетиці. 
 

Так, в останні дні січня провели  тренінг «Гендерні 
принципи в енергетичній галузі України: аудит 
колективних договір», який став завершальним у 
освітній частині проекту GE4U: гендер для 
профспілок в енергетиці. А 21 лютого в 
Українському кризовому медіа-центрі відбувся 
фінальний круглий стіл проекту — «Гендерна 
платформа для колективних переговорів, 
навчання, просвітництва та інформаційних 
кампаній: результати діяльності проекту Ge4U». 
Після заходу ми попрощались з усіма 

учасниками, серед яких була й велика команда 
з Енергодару — представники Запорозької АЕС.  
 

А вже з першого дня війни ми працювали над 
зміною цільового призначення наявних коштів і 
спрямування їх на гуманітарну підтримку. Ми 
вдячні Альянсу громадського здоров'я за 
оперативне реагування на гуманітарні потреби 
НАШИХ КЛІЄНТІВ. Вдячні нашим партнерам — 
центрам соціальних служб, завдяки яким було 
організовано забезпечення постраждалих 
необхідним, а також волонтерам, які 
допомагали збирати та пакувати. 
 

Разом із тим, не зважаючи на війну, МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 
(LHSI) та регіональні координатори не зупиняли 
роботу проекту «Тобі слід знати про 
туберкульоз: активне виявлення випадків 
туберкульозу серед осіб, які опинились у 
складних життєвих обставинах» у Донецькій 
області (окрім Маріуполя), а з березня відновили 
роботу в Харківській області та розпочали 
впровадження проекту у Львівській області, Києві, 
пізніше у Чернівецькій та Вінницькій областях. І 
абсолютно неймовірна історія маріупольських 
клієнтів: коли через окупацію була повністю 
зупинена робота в Маріуполі, завдяки 
злагодженій співпраці соціальних працівників 
проекту, з 46 сімей, які перебували під 
супроводом працівників маріупольського 
регіону, були знайдені та взяті під соціальний 
супровід 33 сім’ї з дітьми в інших регіонах. 
 

У квітні-травні 2022 року в рамках Проекту 
«Розширення можливостей правоохоронних 
органів у подоланні насильства щодо дітей в 
Інтернеті», який впроваджується за фінансової 
підтримки Європейського Союзу, була 
проведена «Швидка оцінка ситуації щодо 
кібербезпеки дітей 10-18 років». А з жовтня 
відновлено активну діяльність проекту. 
 

Ми також запровадили два нових розділи на 
сайті з метою концентрації корисної інформації 
для читачів: Корисні поради для сімей з дітьми в 
Україні, які зазнали впливу війни для всіх, хто цього 
потребує, та Тобі слід знати про туберкульоз для 
наших партнерів-соціальних працівників. 
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Тобі слід знати про туберкульоз: 
активне виявлення випадків тубер- 
кульозу серед осіб, які опинились у 
 складних життєвих обставинах 
Проект здійснюється 
МГО «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я», 
за підтримки БФ «Альянс громадського здоров’я» в  
рамках гранту Глобального фонду боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією. 
Та у співпраці з обласними та місцевими центра- 
ми соціальних служб, лікувально-профілактични- 
ми закладами різних рівнів. 
Проект реалізується від 2018 року. 

 
2022 рік у трьох історіях людей, на 
долі яких вплинув проект  

 

Історія перша. Львівська область 
 

У Львівській області соціальні працівники, які 
співпрацюють з проектом «Тобі слід знати про 
туберкульоз: Активне виявлення випадків 
туберкульозу серед осіб, які опинилися в 
складних життєвих обставинах» чергують у 
Центрах перебування ВПО, на міській 
цілодобовій телефонній гарячій лінії для ВПО, які 
приїжджають до Стрия зі східної України та 
шукають прихистку та допомоги. 
Ситуації бувають різні, але кожен випадок 
соціальні працівники разом із медиками 
намагаються довести до успішного результату.  
 

Так склалося, що вперше соціальна працівниця 
Стрийського міського центру соціальних служб 
спілкувалась із Володимиром телефоном у квітні 
2022 року. Це була міська цілодобова 
телефонна гаряча лінія для ВПО, які приїжджають 
до міста зі східної України, де йдуть активні бойові 
дії. Чоловік просив влаштувати його до Центру для 
ВПО. 
 

Згодом ближче знайомство відбулося вже у 
Центрі для ВПО. Чоловік потребував допомоги, 
зокрема медичної, оскільки скаржився на 
погане самопочуття та високу температуру. 
Після консультації та заповнення скринінгового 
опитувальника на ТБ, соціальна працівниця 
проекту відмітила високий ризик  захворювання 
на ТБ (8 симптомів із 8). Після інформаційно-
мотиваційного консультування та згоди чоловіка 
на участь у проекті, його було супроводжено до 
Стрийського протитуберкульозного кабінету для 
медичного обстеження на туберкульоз. Лікар-
фтизіатр Пилипчак Б.Є. виписав направлення на 
рентген. Також було проведено дослідження 

мокротиння методом GeneXpert і мікроскопічне 
дослідження мокротиння. Після обстеження 
клієнту було встановлено діагноз — туберкульоз 
та призначено протитуберкульозне лікування. 
 

Чоловік розповів соціальній працівниці, що йому 
47 років, власної сім’ї не має, евакуювався з 
Донецької області. Виріс в інтернаті, батьків не 
пам’ятає. В інтернаті у нього були складні та 
конфліктні відносини з вихователями та 
однолітками. Став багато часу проводити з 
друзями на вулиці. З підліткового віку почав 
вживати алкоголь та наркотичні речовини. 
Займався крадіжками, хуліганством, 
здирництвом. Після чергової крадіжки був 
затриманий та отримав покарання у вигляді 
позбавлення волі. Загалом провів у в’язниці 
більше 20 років. Після останнього звільнення з 
місць позбавлення волі став погано себе 
почувати, але до лікаря не звертався. 
 

В проекті Володимир отримав інформаційне 
консультування соціального працівника, 
пройшов скринінгове опитування на ТБ, 
супроводження до медичного закладу для 
встановлення діагнозу. Вперше пройшов 
діагностику на ТБ та розпочав 
протитуберкульозне лікування. 
 

Наразі клієнт знаходиться під медико-
соціальним супроводом у БО «Мережа 100% 
життя», м. Львів. 
 

Історія друга. Краматорськ 
 

У лютому 2022 року до Центру соціальних 
служб Краматорська звернулась прийомна 
сім’я з метою отримання рекомендацій щодо 
довлаштування до родини ще кількох дітей та 
створення на базі прийомної родини дитячого 
будинку сімейного типу. 
Після оформлення всіх необхідних документів 
та знайомства з дітьми, до родини було 
влаштовано 5 дітей. Спеціалістом центру 
батькам-вихователям була запропонована 
діагностика дітей в рамках проекту «Тобі слід 
знати про туберкульоз: активне виявлення 
випадків туберкульозу серед осіб, які опинились 
у складних життєвих обставинах» так як діти, які 
були довлаштовані в родину, були дітьми із 
вразливої категорії та раніше проживали в 
сім’ях СЖО. 
 

Батьки-вихователі охоче надали згоду, бо з 
відповідальністю ставилися до з’ясування стану 
здоров’я дітей та обстеження на всіх напрямках. 
У ході бесіди з батьками було з’ясовано, що діти 
були вилучені із родини, де батьки зловживали 
алкогольними напоями, мали небезпечні 
хвороби та вели асоціальний спосіб життя, не 
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приділяли дітям особливої уваги та не 
займалися їх здоров’ям. У дітей навіть була 
відсутня медична картка, а за короткий час 
перебування дітей в ЦСПРД діти встигли пройти 
тільки базові діагностики. 
 

Після проведеного скринінгу батьків з дітьми 
було направлено до медичного представника 
проекту «Тобі слід знати про туберкульоз: 
активне виявлення випадків туберкульозу серед 
осіб, які опинились у складних життєвих 
обставинах». 
Діти пройшли медичне обстеження в ході якого 
у двох дітей було виявлено ЛТІ та призначене 
відповідне лікування. Родині було 
запропоновано психосоціальний супровід, в 
ході якого з родиною проводились мотиваційні 
бесіди щодо дотримання плану лікування, 
формування відповідальності у подоланні 
складної ситуації, та були надані рекомендації 
щодо забезпечення дітей раціональним 
харчуванням. 
 

Після початку воєнних дій родина була 
змушена змінити місце проживання. Але 
супровід родини триває, спеціаліст на 
постійному зв‘язку з батьками, діти продовжують 
призначене лікування. 

 

Історія третя. Неймовірна 
 

Серед викликів під час діяльності проекту стали 
не лише загрози життю та переміщення сімей 
СЖО, ВПО, соціальних і медичних працівників, 
задіяних в проекті, до безпечніших місць 
(Краматорськ, Добропілля, Селидове, 
Покровськ тощо), бойові дії, періодична 
відсутність комунікацій, ліків, медичного 
обслуговування і транспортного сполучення 
тощо. Але й припинення діяльності проекту. 
 

Так, через окупацію, повністю зупинена робота в 
Маріуполі. Проте, завдяки злагодженій співпраці 
соціальних працівників проекту, з 46 сімей, які 
перебували під супроводом працівників 
маріупольського регіону, були знайдені та взяті 
під соціальний супровід 33 сім’ї з дітьми іншими 
фахівцями проекту. 
 

Наприклад, сім’ї, які виїхали з Маріуполя до 
Добропільської територіальної громади були 
розміщенні на тимчасове проживання та 
отримали допомогу і підтримку фахівців 
Добропільського міського центру соціальних 
служб. 
 

«Під час скринінгу на базі гуманітарного штабу 
виявлено три сім’ї, в яких виховуються діти з ЛТІ, — 
згадує соціальна працівниця Марина 
Вакарашу. — Вони розпочали лікування в 

Маріуполі, і на той час лікування було не 
завершено. Дякуючи належній співпраці і 
небайдужості медичних працівників, було 
виявлено ще дві таких родини. Обидві родини 
взято під психосоціальний супровід, з ними була 
проведена співбесіда щодо мети супроводу та 
надано консультації з метою формування 
прихильності до продовження лікування. Всі діти 
пройшли необхідне обстеження, лікарем була 
переглянута схема лікування. Спеціалісти 
центру сприяли в отримані гуманітарної 
допомоги та оформленні відповідних виплат». 
 

Загалом, 33 дітини із Маріуполя завершували 
лікування просто в тій же області — в 
Краматорську, Добропіллі та Бахмуті Донецької 
області. А ті, хто завершили лікування, пройшли 
повторне обстеження. 
 

На жаль, місця перебування ще 13 дітей 
встановити не вдалось, хоча відомо, що вони 
евакуювалися з міста разом із батьками. 
Сподіваємось, вони знайшли потрібну підтримку 
і допомогу. 
 

2022 рік у цифрах  
Кількість осіб, 
охоплених 
скринінговим 
анкетуванням 

59276 

ВПО 24591 

СЖО 28988 

Діти 5697 

Кількість позитивних 
результатів 

15909 

Кількість виявлених 
випадків ТБ 

183 

ВПО 17 
СЖО 159 

Діти 7 
Кількість виявлених 
випадків ЛТІ 

440 

ВПО 0 

СЖО 0 

Діти 440 

Кількість клієнтів з ЛТІ 
взятих під 
психосоціальний 
супровід 

440 

Кількість клієнтів з ЛТІ, 
знятих з 
психосоціального 
супроводу 

464 
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Гуманітарна підтримка 
постраждалих 
 
З перших днів повномасштабного нападу ми 
спрямували зусилля на гуманітарну підтримку. 
 
Тільки за перший місяць нападу було надано 
допомогу на суму 1 281 751,90 гривень. 
 
Загалом було закуплено 4045 продуктових 
наборів, розданих як мінімум 1000 сім’ям. Ми 
придбали і організували доставку продуктів і 
дитячого харчування, постільної білизни і 
матраців, подушок і ковдр, карематів і 
обігрівачів, засобів гігієни та ліків, шкарпеток і 
білизни для сімей з дітьми та внутрішньо 
переміщених. 
 
Ми дякуємо всім, хто долучився до збирання й 
доставки цієї допомоги: львівським волонтерам, 
які допомагали оперативно збирати закуплене, 
ще й додали від себе дитячі памперси, 
латвійській компанії Food Union за величезні 
вантажі молочної продукції, всім соціальним 
працівникам, які часто з ризиком для життя 
приймали та роздавали цю допомогу. 
 
Ми тримали зв'язок із шістьма регіонами через 
наших партнерів — центри соціальних служб у 
Донецькій, Київській, Львівській, Луганський, 
Харківській та Херсонській областях. На жаль, із 
деякими центрами згодом зв'язок перервався: 
Маріуполь, Херсон. 
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Проект «Розширення можливостей 
правоохоронних органів у подоланні насильства 
щодо дітей в Інтернеті» впроваджується 
консорціумом організацій громадянського 
суспільства Всеукраїнською благодійною 
організацією «Український фонд «Благополуччя 
дітей», Всеукраїнським громадським центром 
«Волонтер» та Міжнародною громадською 
організацією «Соціальні ініціативи з охорони 
праці і здоров’я», за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. 
 
Проект спрямований на підвищення 
спроможності правоохоронних органів та 
організацій громадянського суспільства 
забезпечувати цифрові права дітей та 
створювати ефективні сучасні інструменти 
реагування на жорстоке поводження з дітьми в 
Інтернеті. А також підсилення ролі організацій 
громадянського суспільства у дотриманні 
високих стандартів та політики управління у 
сфері подолання онлайн-насильства щодо 
дітей та їх убезпечення в кіберпросторі. 
Загальною метою проекту є впровадження 
сучасних стандартів та ефективних інструментів 
у правоохоронній системі в Україні для 
убезпечення дітей у цифровому світі. 
 
«Ювенальна превенція щодня працює над 
профілактикою насильства над дітьми, зокрема 
в онлайн-середовищі. Тому нам вкрай важливо, 
з одного боку, мати якісний інструментарій для 
профілактичної роботи з дітьми різного віку, а з 
іншого – регулярно навчати співробітників поліції, 
як ефективно підвищувати обізнаність дітей 
щодо насильства та як діяти злагоджено, якщо 
таке сталося» 
Василь Богдан, начальник Управління ювенальної 
превенції Національної поліції України. 
 
 
11 лютого було оголошено про старт Проекту та 
розпочалося здійснення заходів щодо запуску 
проектної діяльності, проведені перемовини та 

зустрічі з партнерами, бенефіціарами проекту 
та постачальниками послуг і проведені закупівлі 
відповідно процедур ЄС. 
Але через початок воєнних дій та 
повномасштабного вторгнення Росії в Україну 
24.02.2022 та, як наслідок, введення воєнного 
стану в країні, робочий план проекту був 
переглянутий та старт частини діяльності було 
відкладено на друге півріччя 2022 року.  
 
У першому півріччі проведена швидка оцінка 
ситуації щодо кібербезпеки дітей 10-18 років, 
зміст та завдання якої було актуалізовано у зв’язку 
з введенням воєнного стану та погоджено з 
головним виконавцем проекту, а результати та 
рекомендації презентовані представникам 
національної поліції та державних органів влади.  
У другому півріччі проект сфокусував свою 
діяльність на адаптації запланованих заходів до 
викликів, пов’язаних із війною, а також 
рекомендацій звіту зі швидкої оцінки ситуації. 
Команда проекту сфокусувала свою діяльність 
на перегляді та втіленні робочого плану та 
бюджету проекту. Були погоджені нові цільові 
регіони (більш безпечні, мотивовані та стабільні) 
для втілення проекту: місто Київ, Вінницька та 
Львівська області. У серпні подані пропозиції 
донору щодо перегляду бюджету, де головною 
зміною було посилення роботи на рівні цільових 
регіонів, надання більше технічної допомоги 
місцевим партнерам, посилене залучення 
регіональних координаторів і місцевих партнерів 
до промоції проекту.  
 

Після погодження донором нових регіонів, у 
вересні 2022 року команда проекту 

 підготувала всі технічні завдання та 
контракти спеціалістам і персоналу 

 відібрала регіональних координаторів 
 провела в регіонах установчі зустрічі з 

планування роботи та необхідності 
посилення взаємодії партнерів 

 провела тренінг за участі міжнародних 
експертів з організації ICDI (Нідерланди) 

 розробила методологію та підтримала 
планування роботи за проектом в 
регіонах 

 підтримала роботу груп з напрацювання 
плану втілення проекту в наступних роках 
на рівні регіонів. 

Проектом також була підсилена візуалізація 
діяльності через посилення фінансового 
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ресурсу в бюджеті та висвітлення в соціальних 
мережах результатів роботи партнерів в 
регіонах та проведенні заходів на 
національному рівні, а також надані інструкції 
регіональним координаторам стосовно 
політики висвітлення проекту. 
 

Дослідження 

 
 

У зв’язку з війною в Україні всі форми насильства 
над дітьми набули величезного поширення, а 
роль і функції правоохоронних органів 
переключилися на пріоритети, безпосередньо 
пов’язані з війною. Таким чином, команда LHSI 
внесла пропозиції щодо актуалізації 
поставлених завдань для проведення 
дослідження «Ситуаційного аналізу» та погодила 
з головним виконавцем проекту проведення 
дослідження «Швидка оцінка ситуації щодо 
кібербезпеки дітей 10-18 років», метою якого 
стало виявлення зв’язку насильства взагалі щодо 
дітей з цифровим насильством та того, яким 
чином законні представники та захисники прав 
дітей можуть як запобігти, так і відреагувати на 
випадки онлайн насильства. Для проведення 
швидкої оцінки були залучені фахівці з досвідом 
проведенні соціологічних досліджень у сфері 
захисту прав дітей. 
 
Результати дослідження «Швидка оцінка ситуації 
щодо кібербезпеки дітей 10-18 років» були 
оприлюднені на сайті організації та 
розповсюджені онлайн через соцмережі 
організації та партнерів, а також через інші 
Інтернет ресурси. Перша оприлюднення 
результатів дослідження було зроблено 1 червня, 
до Міжнародного дня захисту дітей. А 
презентація результатів дослідження для 
представників Національної поліції відбулася 
07.07.2022 року під час круглого столу в онлайн 
форматі. Рекомендації дослідження також були 
використані для представлення проекту під час 
робочих зустрічей в цільових регіонах проекту. 
 

Також результати дослідження в скороченому 
форматі опубліковані на сайтах LHSI та 
Громадський простір в форматі прес-релізів. А 

повні дані в форматі е-брошури — в бібліотеці 
сайту LHSI. 
 

Вебінар 
26 жовтня 90 поліцейських та захисників прав 
дітей з міста Києва, Вінницької та Львівської 
областей відвідали онлайн-тренінг «Запобігання 
сексуальному насильству щодо дітей в 
Інтернеті», де ознайомилися з досвідом 
Нідерландів у подоланні проблеми 
кібернасильства над дітьми. 
 

 

 

 
 
Тренінг було організовано, проведено та зібрано 
й оброблено відгуки в жовтні. Під час тренінгу 
учасники ознайомилися з досвідом Нідерландів 
у подоланні проблеми кібернасильства над 
дітьми. Експерти МГО «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я» разом із 
міжнародною експерткою International Child 
Development Initiatives (ICDI) обговорили з 
учасниками чотири основних типи сексуального 
насильства в інтернеті та проблеми розкриття 
інформації й повідомленнями про сексуальне 
насильство в мережі. Було презентовано новий 
інструмент профілактики онлайн-насильства 
щодо дітей CYBERSAFE, а також досвід його 
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застосування та адаптації. ICDI також поділився 
новиною про цей тренінг на своїх корпоративних 
ресурсах (вебсайт та Facebook). 
 

Toolkit Support 
Згідно отриманих матеріалів та рекомендацій 
від міжнародних експертів, національні експерти 
проекту розпочали готувати збірник матеріалів 
та адаптувати міжнародний досвід для 
подальшого застосування матеріалів місцевими 
фахівцями та правозахисниками. 
 
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 
розробка нових стратегічних документів та 
виділення коштів державного/місцевих бюджетів 
на їх запровадження на місцевому рівні не 
відповідає положенням та нормам роботи 
військово-цивільних адміністрацій на місцевому 
рівні. Цю діяльність було відтерміновано та 
розпочато у другій половині 2022 року. Всі дії було 
адаптовано під виклики воєнного часу та 
спрямована здебільшого на визначення сильних 
і слабких сторін регіонів, визначення потреб 
(SWOT аналіз), що є основою стратегічного 
планування на місцях. Було визначено формат 
документу, який стратегічно зорієнтує місцевих 
партнерів на роботу з профілактик онлайн 
насильства щодо дітей та згідно яких будуть 
розроблені місцеві плани та надані гранти 
місцевим НУО на їх втілення. 
 
3 листопада 2022 року проведено зустріч для 
регіональних координаторів, під час якої було 
презентовано результати аналізу наявних 
партнерів проекту в цільових регіонах 
(представники ювенальної превенції, інші 
правоохоронні органи, соціальні служби, 
служби захисту прав дітей, заклади освіти, НУО 
тощо) та їх потреб й обговорено ці пропозиції. 
Враховуючи, що на законодавчому рівні не 
передбачена розробка національних/місцевих 
планів дій з протидії онлайн насильства щодо 
дітей було вирішено за основу взяти 
рекомендації «Захист дітей у цифровому 
середовищі: рекомендації для органів 
державної влади», перекладені у 2020 році за 
ініціативи Міністерстві цифрової трансформації 
України. Була також підготовлена методологія 
SWOT аналізу, який повинен лягти в основу 
подальшого планування. 
 
Так, проект допоміг і підтримав зустрічі робочих 
груп проекту, які направлені на взаємодію у 
подоланні онлайн насильства щодо дітей, 
визначення ефективних шляхів взаємодії та 
напрацювання планів роботи та визначення 
потреб в додатковій технічній допомозі на 
наступні роки.  

 
У Києві проведено дві робочі наради за участю: 
Служби у справах дітей та сім’ї  ВО КМР (КМДА), 
ювенальної превенції управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної 
поліції м Києва, управління патрульної поліції в м 
Києві Департаменту патрульної поліції, 
Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві 
Департаменту кіберполіції Національної поліції 
України. 
 
У Вінниці організовано робочу нараду у місті 
Вінниця з питань взаємодії структур, дотичних до 
питання подолання насильства щодо дітей в 
інтернеті, запобігання та реагування на випадки 
щодо онлайн насильства щодо дітей. Участь у 
зустрічі взяли представники: Служби у справах 
дітей та сім’ї ВОВА, ювенальної превенції 
управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій 
області, відділу дошкільної, шкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти Департаменту 
гуманітарної політики ВОВА, Вінницького 
обласного центру соціальних служб, ВК 
Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області. 
 
У Львові у зустрічі взяли участь представники 
Служби у справах дітей ЛОВА, відділу ювенальної 
превенції ГУ Національної поліції у Львівській 
області, центру соціально-психологічної 
допомоги у Львівській області, ОЦСС ЛОВА. 
Проведення робочих зустрічей та підготовка 
SWOT аналізу. Активність буде продовжена в 
другому році. У зв’язку з війною та 
відтермінуванням всіх активностей проекту, 
запланований в рамках цієї активності семінар 
перенесений на 2й рік проекту, після того, коли 
регіони завершать SWOT аналіз, та проект 
адаптує й підготує всі міжнародні практики та 
матеріали для подальшого ознайомлення і 
навчання партнерів на місцях. 
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Ge4U: Гендер для профспілок в 
енергетиці 
 

Проект «Ge4U: Гендер для 
профспілок в енергетиці» 
був спрямований на 
збільшення потенціалу 
профспілок енергетичного 
сектору просувати гендерно 
чутливу політику та 
створювати сприятливі 

умови праці жінок і чоловіків на енергетичних 
підприємствах України. 
Його реалізувала реалізовувала МГО «Соціальні 
ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) 
разом із Атомпрофспілкою та 
Укрнафтогазпрофспілкою за підтримки USAID: 
Проект енергетичної безпеки (ПЕБ) протягом 
2021 й на початку 2022 року. 
 
21 лютого 2022 року в Українському кризовому 
медіа-центрі відбувся круглий стіл «Гендерна 
платформа для колективних переговорів, 
навчання, просвітництва та інформаційних 
кампаній: результати діяльності проекту Ge4U» 
за участі експертів та експерток проекту, 
національних і регіональних координаторів і 
координаторок, представників/ць гендерних 
комітетів і профспілкових лідерів/ок та 
представників/ць USAID ПЕБ. 
Під час круглого столу були презентовані підходи 
з запровадження гендерно-орієнтованих 
програм на прикладі Укрнафтогазпроспілки та 
Атомпрофспілки, розроблені навчально-
просвітницькі матеріали та інші результати 
впровадження Проекту «Ge4U: Гендер для 
профспілок в енергетиці», реалізованого МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 
(LHSI) за підтримки USAID: Проект енергетичної 
безпеки (ПЕБ) спрямований на збільшення 
потенціалу профспілок енергетичного сектору 
просувати гендерно-чутливу політику та 
створювати сприятливі умови праці жінок і 
чоловіків на енергетичних підприємствах 
України. 
 
Впровадження планів інформаційних кампаній 
на підприємствах, якими охоплено від 7 тисяч 
працівників підприємств Атомпрофспілки та 
Укрнафтогазпрофспілки, реалізація навчальних 
заходів — тренінгів, семінарів і вебінарів, до яких 
долучилися більше 200 профспілкових активістів, 
розробка й публікація «Кодексу етики та 
ґендерних принципів в енергетичній галузі 
України» та навчальних матеріалів — Посібник 
для профспілкових лідерів і лідерок «Ґендерна 
рівність в енергетичній галузі» і брошура «GE4U: 

Здоров’я та безпека на робочому місці» та… 
відеочелендж, переданий колегам по галузі 
наприкінці. 
 

 
 
«Є абсолютно всі підстави, щоби сказати, що 
проект вдалося реалізувати надзвичайно 
ефективно, і він має величезне практичне 
значення тому, що було використано практично 
орієнтований підхід протягом його 
імплементації, — зазначила Юлія Галустян. — 
Наприклад, розроблено й надруковано 
посібник, який виконує функцію дорожньої 
карти для багатьох енергетичних компаній в 
просуванні ґендерної рівності. Інші 
напрацювання в межах проекту також можуть 
бути використані й іншими компаніями сектору, 
а деякі громади імплементують їх вже сьогодні».  
 
За словами представника Апарату Урядової 
уповноваженої з гендерної політики Анатолія 
Досича, розроблені матеріали є актуальними 
для усіх сфер економіки, доповнивши, що уже 
розроблено Державну стратегію забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2030 року. 
 

 
 

Директорка МГО «Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров’я» (LHSI) Ілона Єлєнєва 
подякувала усім партнерам проекту та 
акцентувала увагу на колосальній роботі, яку 
протягом року за підтримки донора вдалося 
реалізувати у рамках проекту: «Нас часто 
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запитують з чого почати зміни на підприємстві, 
якщо мова йде про гендерну рівність. І першим 
кроком є зміни до колективного договору 
компанії, до її політик. Важливо розпочинати з 
чогось одного, але працювати наскрізно». 
«Коли ми розпочинали роботу, ми не бачили, 
яким може бути її вінець. Та на відміну від 
багатьох інших проектів, які реалізовувалися в 
Україні, цей має задокументований кінцевий 
результат. — зауважив Сергій Українець, 
заступник Голови Укрнафтогазпрофспілки. — 
Логічним продовженням ідей, закладених у 
посібнику, буде практична робота в колективах, 
яка дасть змогу досягати рівності чоловіків і жінок 
на виробництві. Хоча в документі більше уваги 
приділено жінкам, насправді ця робота стала 
«дорогою з двостороннім рухом» — чоловікам 
також дає змогу реалізувати свої права». 
 
Про результати участі в Проекті «Ge4U: Гендер 
для профспілок в енергетиці» розповіли 
заступник Голови Атомпрофспілки Павло 
Прудніков. «Найбільш дієвий шлях упровадження 
ґендерної рівності на підприємствах — це була 
б імплементація такого досвіду не просто в 
документ «ґендерна політика» підприємства, а 
закладення ґендерних засад у зміст тексту 
колективного договору, аби вони стали 
невід’ємною їх частиною. Ґендерна політика — 
це величезний ресурс для підприємств та 
Атомпрофспілки у підвищенні ефективності, 
працездатності та справедливого ставлення до 
працюючих людей» — відзначив пан Павло. 
Амбасадорка гендерної політики ДП НАЕК 
Енергоатом Рената Яресько розповіла, як 
впроваджується ґендерна політика на такому 
величезному підприємстві як ДП НАЕК 
«Енергоатом», зазначивши: «Головний ресурс 
усередині Компанії — це лідери думок, 
амбасадори ґендерної політики, усього 
визначено 10 амбасадорів Ґендерної політики 
Атомпрофспілки та ДП НАЕК «Енергоатом». Ми 
разом з Атомпрофспілкою у 2022 році вочевидь 
закриємо це питання, й на усіх атомних 
виробництвах матимемо цей наш ресурс, цю 
нашу цінність». 
 
Запорізька АЕС (м. Енергодар) виступала 
пілотним майданчиком для реалізації проекту 
Ge4U. Представники ППО ВП ЗАЕС оголосили 
відео-челендж на підтримку рівних можливостей 
чоловіків і жінок у професійному полі. У відео, 
дійсно, наочно й досить дотепно було кинуто 
виклик основним ґендерним стереотипам, які 
існують на виробництві у сфері ґендерних 
відносин. «Над реалізацією проекту Ge4U на 
Запорізькій атомній електростанції самовіддано 
працювала ініціативна група із 22 осіб», — 

повідомила на заході представниця ЗАЕС Олена 
Прокопенко. 

 

 
 
 

Результати проекту 
 
Розроблено, апробовано та публічно 
презентовано Кодекс етики та гендерних 
принципів в енергетичній галузі України, при 
цьому залучено близько 100 осіб 
 
Розроблено, апробовано та опубліковано 
навчальні матеріали: 

 Гендерна рівність в енергетичній галузі: 
 посібник для профспілкових лідерів і 

лідерок  
 GE4U: здоров’я та безпека на 

робочому місці, брошура 
 
Провели тренінги, вебінари та вебінар-
марафон GE4U, дискусії задля навчання та 
просвітництва для профспілкових активістів, 
охопивши близько 200 осіб 
 
Розробили стратегії й робочі плани та 
реалізували інформаційні кампанії на 
підприємствах: 

 створено і поширено низку 
поліграфічних матеріалів 

 ініційовано близько 100 публікацій в 
корпоративних та загальних медіа 

 охоплено від 7000 осіб на початку до 
80000 в пролонгації 

 профспілками створено просвітницькі 
відео ролики щодо гендеру. 
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Кібербезпека для підлітків 
 
Проект «Кібербезпека для 
підлітків» впроваджувався 
МГО «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я» 
(LHSI) за підтримки 
Міністерства закордонних 

справ Королівства Нідерландів через Фонд Прав 
Людини. 
 
Метою проекту було забезпечення гендерних 
прав підлітків (хлопчиків і дівчаток) з особливим 
акцентом на запобігання сексуальним 
домаганням школярок в Інтернеті (13-16 років). 
Крім того, проектом передбачено підвищення 
обізнаності вчителів, батьків та місцевих 
захисників прав дітей. 
 
 

Результати проекту 
 

 
За сприяння Київського міського центру 
соціальних служб і Скаутського об’єднання 
«Відрада» проведено тренінг для керівників 
дитячих груп щодо роботи в фокус-групах і 
проведення інтерв’ю з підлітками, а також 
формування ключових повідомлень 
майбутньої інформаційної кампанії, 
реалізованих надалі в дитячих скаутських 
таборах «Водограй» і «Козацькі шляхи». 
 
Здійснено переклад, адаптацію та публікацію 
посібника для фасилітаторів з питань навчання 
протидії онлайн-насильству сексуального 
змісту щодо дівчат-підлітків CYBERSAFE. 
 
Проведено тренінг тренерів (ТоТ) для вчителів з 
проведення тренінгу для підлітків 13-16 років з 
питань протидії онлайн-насильству 
сексуального змісту щодо дівчат. 
 
Розпочато цифрову інформаційну кампанію з 
підвищення обізнаності учнів шкіл, вчителів і 
батьків, у рамках якої розроблено чат-бот 
Teena та заплановано його промоцію на 2022 
рік. 
 
Створено інформаційні матеріали для 
поширення серед цільових аудиторій. 
 
Більше читайте у звіті Проекту в бібліотеці 
сайту. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Види витрат

Утримання організації 

Стратегічна діяльність 

Кошти витрачені на допомогу внутрішньопереміщеним 
особам, які постраждали внаслідок війни у 2022 році

Надходження на статутну діяльність організації

Еврокомісія 

Альянс Громадського здоров'я, ГФСТМ

Посольство Королівства Нідерландів 

Проект Енергетичної безпеки, USAID

Благодійні внески приватних осіб на допомогу внутрішньопереміщеним 
особам, які постраждали внаслідок війни у 2022 році



 

 

 

 
 
Більше про діяльність нашої організації  
 
 підписуйтесь і слідкуйте: 

офіційна Facebook сторінка 
 
 читайте  на сайті:  

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 
(lhsi.org.ua) 

 
 
 
 
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я» 
 
Київ 
бульвар Лесі Українки, 34  
7 поверх, офіс 70 
 
Телефони: 
(+38 044) 290-29-10 
                 290-29-19 
E-mail: office@lhsi.org.ua 
Сайт: http://www.lhsi.org.ua/  


