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 2018-й – це рік викликів, змін і перетворень для нашої організації  і водночас 
дуже продуктивний рік.  Це стосується як інституційного розвитку організації, так і 
діяльності, проектів і програм, які впроваджувалися протягом цього року.
 У 2018 році громадській організації «Ла Страда-Україна» виповнилося 
20 років.  У цьому році Катерина Левченко,  яка очолювала організацію 20 
років, обійняла нову посаду в уряді – посаду Урядової уповноваженої з питань 
ґендерної політики.  Ми пишаємося тим, що 20-річний досвід діяльності «Ла 
Страда-Україна»  та співпраці з багатьма партнерами/партнерками,  сьогодні 
знаходить синергію на державному рівні та впроваджується в державних 
програмах та документах.
 У цьому році «Ла Страда-Україна» продовжила діяльність, спрямовану на 
підготовку, навчання та підвищення кваліфікації фахівців/фахівчинь державних 
установ та організацій, неурядових та громадських організацій у напрямі 
протидії ґендерно-зумовленому насильству, зокрема домашньому, торгівлі 
людьми, впровадження ґендерних підходів, захисту прав жінок і дітей, медіації 
тощо.
 У 2018-му ми були очевидці/очевидиці нападів на  принципи  ґендерної 
рівності та прав жінок і водночас свідками посилення жіночого руху та його 
солідарності.
 Опитування, проведене до 20-річчя організації, показало, що 38% 
громадян/громадянок знає про існування Національних «гарячих» ліній і готові 
звернутися за підтримкою у разі потреби. Це велике досягнення та водночас 
величезна відповідальність.
 Ми продовжуємо будувати мир, впроваджуючи медіацію в навчальних 
закладах нашої країни. Ми почали співпрацю з новими партнерами/
партнерками та продовжили взаємодію з тими, хто поряд з нами вже багато 
років поспіль. Ми щиро дякуємо всім нашим партнерам/партнеркам, друзям/
подругам, однодумцям/однодумицям і тим, хто нас підтримує!
 Користуючись  можливістю, висловлюю велику вдячність величезній 
команді «Ла Страда-Україна» за професіоналізм, відданість правам жінок 
та питанням ґендерної рівності,  за щоденну непросту і наполегливу роботу,  
підтримку кожної і кожного, за вірність ідеям та небайдужість! Наш шлях 
продовжується і, впевнена, попереду багато звершень!
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про нас

НАША СТРУКТУРА

МІСІЯ

ВІЗІЯ

Громадська правозахисна організація, яка працює для 
забезпечення ґендерної рівності, миробудування, запобігання 
ґендерно зумовленому насильству, зокрема, домашньому 
насильству, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, 
сприяючи впровадженню стандартів прав людини в усіх сферах 
життя суспільства та держави.

Незалежна, стала організація, відома на локальному, 
національному та міжнародному рівнях завдяки ефективній 
діяльності з миробудування, розбудови суспільства рівних прав та 
можливостей, без насильства та торгівлі людьми.
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УЧАСТЬ У МЕРЕЖАХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ

ГО «Ла Страда-Україна» є членом: Міжнародної асоціації «Ла 
Страда», Всеукраїнської мережі неурядових організацій проти 
комерційної сексуальної експлуатації дітей (член Міжнародної 
організації ЕКПАТ), Глобального Альянсу проти торгівлі жінками 
(GAATW), мережі Жінки проти насильства (WAVE – Women 
against violence Europe), Міжнародної мережі телефонів довіри 
для дітей (Child Helpline International), Європейського альянсу 
за безпечний Інтернет для дітей eNACSO, членом EU Сivil Society 
Platform against Trafficking in Human Beings (ЄС Платформа 
Громадянського суспільства проти торгівлі людьми). 

У 2018 році було відновлено роботу незалежної Моніторингової 
групи з протидії торгівлі людьми.

ПОЛІТИКИ

Діяльність «Ла Страда-Україна» відповідає високим етичним 
стандартам та принципам прозорої та справедливої організації 
управління. Організація прагне поліпшити корпоративну культуру, 
дотримуючись найкращих практик корпоративного управління 
та підтримки ділової репутації організації.

Тому «Ла Страда-Україна» розробила та затвердила перелік 
ефективних процедур та заходів щодо використання системи 
моніторингу коштів, отриманих у формі незворотної фінансової 
допомоги, спонсорства, пожертвувань, грантів тощо. Ці 
процедури та заходи описані в наступних політиках організації:

Фінансова та організаційна
Антикорупційна
Управління ризиками
Тендерна
Кадрова
Антидискримінаційна
Тренінгова та інші
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НАЦІОНАЛЬНА «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ
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НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ
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ПРОФІЛАКТИКА Й МЕДІАЦІЯ

ПРАВОВА ДОПОМОГА

Підготовлено та видано:

1) Комплект освітніх програм  «Вирішення конфліктів мирним 
шляхом. Базові навички медіації».

2) Навчально-методичний посібник «Створення системи 
служб порозуміння для впровадження медіації за принципом 
“рівний-рівному/рівна-рівній”» та вирішення конфліктів мир-
ним шляхом у закладах освіти».

Розроблено освітній тренінг для дітей та дорослих  «Базові 
навички медіатора/медіаторки служби порозуміння закладу 
освіти» 

Навчено 120 медіаторів та медіаторок закладів освіти 
Донецької та Луганської областей.
Навчено 600 дітей медіаторів та медіаторок закладів освіти 
Донецької та Луганської областей.
Проведено  336 профілактичних заходів та 1 750 – 
інформаційних і тренінгових заходів.

Вторинна правова допомога розподілялася за такими 
напрямками:

Надання допомоги постраждалим від домашнього насильства 
- 9 осіб.
Надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми - 3 
особи.
Надання допомоги дітям, що постраждали від жорстокого 
поводження - 2 особи.
Надання допомоги постраждалим від ґендерно зумовленого 
насильства - 1 особа.

Протягом 2018 року юристками організації забезпечено надання 
вторинної правової допомоги для 14 осіб, з яких – 9 жінки та 5  – 
діти. 

активності
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ/ФАХІВЧИНЬ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ

Підготовка фахівців/фахівчинь системи правосуддя (поліція, 
прокуратура, суд) щодо покращення реагування на випадки 
домашнього насильства та насильства щодо жінок:

Спільно з Національною школою суддів України розроблено, 
апробовано та впроваджено навчальний курс для суддів 
«Особливості розгляду справ, пов’язаних з домашнім 
насильством»;

Проведено 2 тренінги для тренерів/тренерок, підготовлено 25 
тренерів/тренерок – суддів НШСУ, проведено 6 менторських 
тренінгів; 263 суддів взяли участь в тренінгах за темою курсу 
«Особливості розгляду справ, пов’язаних з домашнім 
насильством» (5 регіональних  відділеннях НШСУ та м. Київ); 

Спільно з Національною академією прокуратури України 
розроблено та проведено апробацію модельної лекції «Роль 
прокурора в протидії домашньому насильству» за участю більше 
100 прокурорів/прокуророк;

Спільно з Координаційним центром з надання безоплатної 
правової допомоги проведено 4 тренінги для 120 спеціалістів/
спеціалісток з 73 центрів/бюро Системи безоплатної правової 
допомоги «Особливості надання допомоги постраждалим від 
домашнього та  ґендерно зумовленого насильства» (м.Харків, 
м.Львів, м. Одеса, м. Київ); 

Спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Національною 
поліцією України за підтримки Фонду ООН в сфері 
народонаселення та Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
проведено 23 тренінги для 607 операторів/операторок служби 
«102» «Реагування на звернення осіб, постраждалих від ґендерно 
зумовленого насильства».

активності
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ДОСЛІДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ, АДВОКАЦІЯ

Проведено «Моніторинг ситуації реагування на домашнє 
насильство та насильство щодо жінок: 2018» у рамках проекту 
ЄС «ПРАВО - Justice»  http://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_
view_329.html

Розроблено Методологію проведення моніторингу діяльності 
держави у сфері протидії торгівлі людьми.

Проведено Аналіз Державного звіту про виконання Державної 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 2017 
року.

Підготовлено рекомендації до 2018 року звітного періоду 
Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми та 
представлені представникам/представницям Міністерства 
соціальної політики та іншим суб’єктам виконання Програми.

Адвокаційні сіті-лайти розміщені в 3-х центральних точках Києва.

Проведення моніторингу серед обласних управлінь ювенальної 
поліції щодо наявної практики застосування методики «зелена 
кімната», для проведення опитування дітей, які є постраждалими 
від насильства.

Підготовлено та направлено до Комітету ООН з прав дітей 
альтернативне подання первинного звіту відповідно до 
Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини 
щодо продажу дітей, дитячої проституції та дитячої порнографії.

активності
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активності
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активності
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активності
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ВПРОВАДЖЕННЯ/ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ

У співпраці з офісом Урядової Уповноваженої з ґендерної 
політики розпочато діяльність по підтримці Міністерства юстиції 
України щодо інтеграції ґендерних підходів у рамках проекту 
ООН Жінки «Підвищення підзвітності щодо ґендерної рівності та 
розширення можливостей жінок у сфері національних реформ, 
миру та безпеки» (за фінансової підтримки Уряду Швеції), яка 
спрямована на аналіз поточних політик Мін’юсту та пошук шляхів 
задля посилення інтеграції ґендерного компоненту у діяльність 
Міністерства. У рамках цієї діяльності проведено:

ґендерниий аналіз політик у сфері юстиції;
функціональний аналіз інституційної структури Мін’юсту;
ґендерний аналіз існуючої правової бази Мін’ юсту.

Проаналізовано на відповідність принципу рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків – 30 нормативно-правових актів. До 
4 нормативно-правових актів запропоновано зміни, спрямовані 
на поглиблення інтеграції ґендерної рівності. Здійснено аналіз 
нормативно-правових умов для проведення ґендерно-правової 
експертизи та спільно з Міністерством юстиції розроблено 
Порядок проведення ґендерно-правової експертизи, який 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018  
№ 997.

За підтримки Офісу Ради Європи в Україні, у співпраці з 
офісом Урядової Уповноваженої з ґендерної політики  розпочато 
проведення лекційних занять для представників і представниць 
Державного бюро розслідувань  щодо впровадження ґендерних 
підходів в їхній  діяльність. 

активності



річний звіт 2018ГО «Ла Страда-Україна»

17

ГО «Ла Страда-Україна» забезпечує діяльність таких сторінок в 
мережі Фейсбук:

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ/СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Фахівчинями організації надано протягом 2018 року 223 інтерв’ю  
для ЗМІ

станом на 31.12.18 –

 8 087 
підписників/
підписниць

станом на 31.12.18 –

  5 650
підписників/
підписниць

станом на 31.12.18 –

  601 
підписників/
підписниць

ГО «Ла Страда-
Україна»

Дитяча «гаряча» 
лінія 

Національна 
тренерська та 

медіаторська мережа

активності

*

________________
*ДН – домашнє насильство
ҐЗН  – ґендерно зумовлене насильство
**НДГЛ – Національна дитяча «гаряча» лінія

Діти, захист прав, НДГЛ**
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СВЯТКУВАННЯ 20-ЛІТТЯ ЛА СТРАДА-УКРАЇНА
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заходи
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заходи

Міжнародна 
конференція 
експертів «Підвищення 
спроможностей у 
впровадженні порядку 
денного  Резолюції 
ООН 1325 «ЖІНКИ, 
МИР, БЕЗПЕКА», 
Вільнюс, Литва, 28-30 
листопада 2018 р.

Зустріч регіональних 
партнерів  організації 
«Хліб для світу», Берлін, 
Німеччина, 
5-9 березня, 2018 р.

Edcamp – Четверта 
Національна (не)
конференція для 

шкільних педагогів 
«Усе буде по-білому», 

м. Харків, 2-3 липня
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заходи

Форум «Ґендерна 
політика МВС: 

рівні можливості 
кожному» 9 жовтня 

2018 р. Київ

Всесвітня кампанія в підтримку жінок StepUp - 
спрямована на захист прав жінок, що пережили 
насильство та забезпечення надання їм та їхнім 
дітям підтримки та захисту.

Кампанія  «Розірви коло» - це національна 
інформаційна кампанія  Фонду ООН у галузі 
народонаселення, яка має на меті підтримати 
процес зміцнення національних механізмів 
запобігання і реагування на ґендерно зумовлене 
насильство.
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ЕКСПЕРТИЗА

У 2018 році «Ла Страда-Україна» розпочала діяльність, що 
направлена на інституалізацію та посилення  діяльності мережі 
неурядових організацій Узбекістана та Центральної Азії, які 
працюють в напрямі протидії торгівлі людьми. Під час Форуму 
було сформовано місію, візію мережі, розроблені положення 
про мережу, етичний кодекс членів мережі, стратегічний план. 
Після Форуму мережі було надано підтримку та менторство 
у вигляді вебінарів та консультацій.Форум Мережі неурядових 
організацій Узбекістана, Алмати, Казахстан, 9-12 квітня  2018 р.

У рамках зустрічі експертної групи «Крок за кроком до 
дослідження «Вартість насильства щодо жінок в Арабському 
регіоні», Бейрут, Ліван, 20-21 вересня 2018 р., відбувся обмін 
досвідом проведення досліджень щодо вартості насильства 
щодо жінок та було розроблено рекомендації по проведенню 
аналогічних досліджень в Арабському регіоні. 
 
Також Ла Страда надала свою експертизу по створенню 
та впровадженню Національних планів дій на виконання 
Резолюції ООН 1325 під час міжнародної конференції експертів 
«Підвищення спроможностей у впровадженні порядку денного  
Резолюції ООН 1325 «ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА», Вільнюс, Литва, 
28-30 листопада 2018 р. Найкращі практики були враховані в 
подальшій діяльності організацій, які брали участь у заході.
 
Новим досвідом для організації стало проведення тренінгу-
практикуму для журналістів «Висвітлення проблеми насильства 
в ЗМІ з фокусом на насильства щодо маргіналізованих 
суспільством жінок», Київ, 9-10 серпня 2018р. У тренінгу взяли 
участь журналісти з Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської, 
Донецької, Харківської, Київської та Полтавської областей, які 
отримали практичні навички та нові знання для актуалізації цієї 
проблеми в суспільстві. 
 
Ла Страда у співпраці та за підтримки Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні брала активну участь у розробці онлайн-курсу 
по протидії домашньому насильству на базі навчальної онлайн 
платформи EdEra.

активності
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ПУБЛІКАЦІЇ

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

Підготовлено 2 тематичні інфографіки : «Особливості 
кримінальної відповідальності за вчинення сексуального 
насильства» та «Кримінальна відповідальність за домашнє 
насильство».

Перекладено українською мовою та надруковано «Доповідь 
про впровадження Україною Конвенції Ради Європи про 
заходи щодо торгівлі людьми. За результатами другого раунду 
моніторингу», ГРЕТА.

Інфографіки за результатами опитування з протидії торгівлі 
людьми.  

Міжнародна конференція «Недискримінація - одна із основних 
цінностей сучасних суспільств», м.Кишинів, Молдова 17-18 грудня 
2018 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Цькування у 
шкільних колективах (булінг): політики і практики запобігання та 
подолання», м. Київ, 26 жовтня 2018 р.
Ґендерна вечірка «Мені Фіолетово», м.Київ, 24 березня 2018 р.
Форум з питань сексуального та ґендерно обумовленого 
насилля, м.Краматорськ, 5 грудня 2018 р.
Зустріч регіональних партнерів  організації «Хліб для світу», Берлін, 
Німеччина, 5-9 березня, 2018 р.
20-та Конференція WAVE «Спеціальні послуги для жінок – 
важливий механізм захисту від насильства», Валлета, Мальта, 
22-24 жовтня 2018 р.
Серії з 3-х тематичних заходів щодо безпечного повернення, 
відповідного ставлення та ранньої ідентифікації постраждалих від 
торгівлі людьми  “Safe and Adequate Return, Fair Treatment and 
Early Identification of Victims of Trafficking” - зустріч експертів, Ла 
Страда НУО Платформа та зустріч членів мережі GAATW, 
м. Софія, Болгарія, 2-4 жовтня  2018 р.
Конференція Ліги мусульманок України, Київ, 16 жовтня 2018 р,
EU Сivil Society Platform against Trafficking in Human Beings, 
м. Брюссель, Бельгія, 28-29 травня 2018, 8-9 грудня 2018 р. 
Форум «Ґендерна політика МВС: рівні можливості кожному», Київ, 
9 жовтня 2018 р.

активності
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активності

ФІНАНСИ

У 2018 році бюджет склав майже 23 мільйони гривень на виконання 
проектів, що в 2 рази більше за попередній рік.

Нас підтримують: Mіжнародна організація з міграції,  Офіс 
Ради Європи в Україні, Женевський центр демократичного 
контролю над збройними силами (DCAF), Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ), Фонд народонаселення ООН в Україні (ЮНФПА), ООН 
Жінки (UN Women), Проект ЄС «Підтримка реформ у секторі 
юстиції в Україні (Право-Justice)», Міжнародна Протестантська 
агенція служби розвитку протестантської Діаконії «Хліб для 
Світу», Консультативна місія Європейського Союзу, ДП «AVON 
КосметіксЮкрейн», «ICCO &KerkinActie» за підтримки Фундації 
ICCO та Міністерства протестантської церкви в Нідерландах, 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), який 
впроваджується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», WAVE 
(Жінки проти насильства у Європі) та інші організації та фізичні 
особи.

ОРГАНІЗАЙЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Міжнародна тренінгова програма «Попередження та реагування 
на ґендерно-зумовлене насильство»,  Стокгольм, Швеція, 
28 травня - 15 червня та Відень, Австрія, 12-23 листопада 2018 р.
WAVE тренінговий інститут «Забезпечення ефективного виконання 
стандартів Стамбульської Конвенції», Відень, Австрія, 
20-21 листопада 2018 р.

Співробітниці ГО «Ла Страда-Україна» взяли участь у наступних 
заходах:
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2017

2017

2018

2018

_________________
    *НГЛ – Національна «гаряча» лінія
 ** НММ – Національна медіаторська мережа
*** НТМ – Національна тренерська мережа

Інші витрати
0,1 %

Інші витрати
0,6 %

Заходи
19,7 % Оплата праці

25,1 %

Офісні витрати
4 %

Товари
4,7 %

НГЛ
61,1 %

НТМ
4,6 %

НММ
1,2 %

Інші
33,1%

Послуги
45,8 %

Заходи
38,3 %

Оплата праці
26,8 %

Офісні витрати
4,1 %

Товари
1,6 %

Послуги
29,3 %

Інші
19,3 %

НММ**
11,5 %

НТМ***
4,8 %

НГЛ*
64,5 %
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ПАРТНЕРИ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини
Урядова уповноважена з питань ґендерної політики
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство освіти і науки України
Міністерство юстиції України
Міністерство соціальної політики України
Національна поліція України
Державна міграційна служба
Національна школа суддів України
Національна академія прокуратури України
Інститут права
Вищі навчальні заклади (Київський національний університет 
ім.Тараса Шевченка; Київський національний економічний 
університет ім.Вадима Гетьмана; Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»; Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України; Національний університет 
«Києво-Могилянська Академія»; Національний педагогічний 
університет ім.М.П. Драгоманова; Київський університет ім. 
Бориса Грінченка; Академія праці, соціальних відносин і туризму; 
Національний авіаційний університет)
Міжнародні організації
Громадські організації
Інші

ПОДЯКИ

Президентці ГО «Ла Страда-Україна» Ользі Калашник від Київської 
міської державної адміністрації та Київського міського центру 
сім’ї «Родинний дім» за підтримку та активну участь у відкритті 
Міжнародної акції «16 днів проти ґендерного насильства».

ГО «Ла Страда-Україна» від Київського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за допомогу в 
організації та проведенні загальноміського соціокультурного 
заходу «Юнь Києва запрошує».

партнери
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Андрій Бондар Валерія Гайдук Тетяна Харьківська Катерина Чернець
Консультант 

Національних «гарячих 
ліній», офіс-менеджер

Консультантка 
Національних «гарячих 

ліній», асистентка 
проектів

Консультантка 
Національних «гарячих 

ліній», асистентка 
проектів

Координаторка нічної 
служби підтримки
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Ольга Калашник

Вероніка Андрєєнкова Катерина Бороздіна

Тетяна Матюхіна Ольга Войченко Ольга ШведОльга Краснова

Альона Кривуляк

Катерина Черепаха
президентка

Марина Легенька
Директорка 

з юридичного 
забезпечення

Директорка 
департаменту науково-
методичної роботи та 

медіації

Директорка 
департаменту 

моніторингу, експертизи 
та адвокації

Головна бухгалтерка Бухгалтерка Менеджерка у 
соціальній сфері

Менеджерка у 
соціальній сфері

Олена Баннікова
Директорка з 

адміністративно-
організаційних питань

Директорка 
департаменту 

Національних «гарячих» 
ліній та соціальної 

допомоги

віце-президентка

Марія Лавріненко
Директорка фінансово-

матеріального 
департаменту

колектив
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Людмила Кормош

Олена Файдюк

Інна Сотніченко

Галина Лавріненко

Юлія Дмитрук

Тетяна Федченко

Тетяна Павлін

Роман Сеник

Тетяна Устінова

Олег Новак

Наталія Брульова

Дмитро Скопєнков

Олена ВдовенкоАнастасія Глазкова

Тетяна Татуревич Віктор Кирильчук
Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Юрисконсульт

експертка 
з кадрових питань

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультант 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультант 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультант 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Консультантка 
Національних 
«гарячих ліній»

Менеджерка в освіті, 
охороні здоров’я та 

соціальної допомоги

системний 
адміністратор

колектив
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03113, 
Київ - 113, а/с 26
Тел./факс: +380 44 205 36 95
E-mail: info@la-strada.org.ua.

Facebook
ГО «Ла Страда-

Україна»

Facebook
Національної 

тренерської та 
медіаторської мережі

Facebook
Національної дитячої 

«гарячої» лінії

Національна «гаряча» лінія з 
попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації

116 123 (з мобільного) або 
0 800 500 335 (зі стаціонарних)

Національна дитяча «гаряча» лінія 

116 111 (з мобільного) або 
0 800 500 225 (зі стаціонарних)


