
Свобода 
від насильства: 
розширення прав та 
можливостей дівчат 
і жінок у складних 
життєвих обставинах

Проект впроваджує МБФ «Укра-

їнська фундація громадського 

здоров’я» за підтримки Агенції 

ООН 

з питань гендерної рівності та 

розширення прав і можливостей 

жінок (UN WOMEN)

 Центри, в яких можна 
отримати послуги з питань 
попередження насильства:

Центр допомоги дівчатам і молодим жінкам 

у складних життєвих обставинах 

«Право на здоров’я»

вул. Довженко 2, кімната 11

м. Київ

тел.: (044) 223 7165

Центри Київського міського відділення 

Всеукраїнської мережі ЛЖВ 

Правобережний Центр

вул. Порика, 13-Б

м. Київ 

тел.: (044) 228 5691

Лівобережний Центр 

вул. Новодарницька, 26-Б

тел.: (044) 566 9673 

Національна «гаряча лінія» з питань 

запобігання насильству та захисту 

прав дитини 

0 800 500 335 (дзвінки в межах України 

безкоштовні) або 386 з мобільного 

(з операторів МТС, Київстар, Life та Beeline)

За додатковою інформацією звертайтесь:

МБФ «Українська фундація громадського 

здоров’я»

м. Київ, 01001

вул. Станіславського, 3, оф. 7

тел.: (044) 278-23-58
www.healthright.org.ua

Українська фундація 
громадського здоров’я 
(УФГЗ) — українська благодійна організація, 

заснована у 2008 році організацією «Право на 

здоров’я» з метою розбудови місцевого 

потенціалу та підтримки українських ініціатив 

щодо надання життєво важливої допомоги 

соціально незахищеним жінкам, дітям та молоді. 

Організація «Право на 
здоров’я» (HealthRight 
International) є міжнародною 

організацією, що працює у сфері охорони 

громадського здоров’я та захисту прав людини 

задля забезпечення можливостей щодо охорони 

здоров’я тих, хто опинився у складних життєвих 

обставинах.
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Проблема насильства є однією з найбільш роз-

повсюджених форм порушення прав людини. 

90% потерпілих від насильства — жінки. За 

результатами дослідження УФГЗ, особливо 

вразливими до насильства є жінки, які живуть 

або значну частину часу проводять на вулиці та/

або мають ВІЛ-позитивний статус. Серед них: 

зазнали сексуального насильства або вступа-

ли в статеві стосунки за примусом 

зазнали сексуального насильства до 18 років

опинялися на вулиці протягом останніх 12 

місяців через конфлікти з партнерами

потерпали від фізичного насильства

постійно переживали психологічне насиль-

ство  від близьких людей

ВІЛ-позитивних жінок потерпали від насиль-

ства, пов’язаного з їхнім ВІЛ-статусом.

Вирішення проблеми насильства над жінками 

потребує комплексного підходу, що вклю-

чає розбудову правової системи та системи 

надання послуг, покращення координації 

надання цих послуг та підвищення суспіль-

ної свідомості щодо проблеми насильства 

як серед фахівців, так і серед жінок та їхніх 

партнерів.

Проект «Свобода від насильства: розширення 

прав та можливостей дівчат і жінок у складних 

життєвих обставинах» спрямований на про-

тидію насильству над дівчатами й молодими 

жінками, які:

перебувають у складних життєвих обставинах

живуть або значну частину часу проводять на 

вулиці

мають ВІЛ-позитивний статус.

В рамках проекту будуть 
розроблені та впроваджені:

порядок міжвідомчої взаємодії з протидії на-

сильству над жінками

освітня тренінгова програма для потерпілих від 

насильства жінок

жінок будуть залучені до програми

корекційна тренінгова програма для чоловіків, 

які вчинили насильство

чоловіків будуть залучені до програми  

навчальна програма для фахівців, які здійснюють 

роботу з протидії насильству над жінками

фахівців пройдуть навчання 

інформаційно-просвітницька кампанія щодо 

попередження насильства над жінками, вклю-

чаючи  доступ до послуг для ВІЛ-позитивних 

жінок та дівчат і жінок, які живуть або значну 

частину часу проводять на вулиці.

Очікувані результати 
проекту: 

Система протидії насильству над жінками 

розроблена, затверджена профільними мі-

ністерствами та втілена на практиці в межах 

країни

Підвищено рівень спроможності структур, 

відповідальних за прийняття рішень з питань 

протидії насильству над жінками, та надавачів 

послуг

Посилено громадську свідомість щодо про-

блеми насильства над жінками.

Партнери 
проекту:

Міністерство соціальної політики України

Всеукраїнська мережа ЛЖВ 

Міжнародний жіночий правозахисний центр 

«Ла-Страда Україна»

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

КМДА

Київське відділення мережі ЛЖВ

Київський міський центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Міжнародний гуманітарний центр «Розрада», 

інші.


