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Ольга Калашник
президентка ГО «Ла Страда-Україна»

«Поодинці можна зробити так мало; разом можна зробити так багато»
– Helen Keller, письменниця, активістка.
«Сила команди - кожен її учасник. Сила кожного учасника - команда»
– Phil Jackson, спортивний тренер.
«Командна робота - здатність працювати разом у напрямку спільного бачення.
Здатність направляти індивідуальні досягнення до організаційних цілей. Це - паливо,
що дозволяє звичайним людям досягати незвичайних результатів»
– Andrew Carnegie, підприємець, філантроп.

Шановні колеги/колежанки, друзі/подруги, партнери і партнерки!
Перед вами річний звіт громадської організації «Ла Страда-Україна» за 2019 рік. Кожен
рік – це рік викликів, і 2019-й не став виключенням. Ми продовжуємо кожного року
орієнтуватися на потреби нашої країні, і сучасні виклики змінюють зміст діяльності
організації та підходи до багатьох проблем. Але ми продовжуємо працювати за нашими
традиційними темами.
Щоб мати можливість ефективно працювати з новими викликами і не втратити традиційні
для нас напрями роботи, зробити організацію більш помітною за своїми результатами
– це потребує значних ресурсів, постійної мобілізації, гнучкості та великих зусиль
співробітниць та співробітників організації.
Цей звіт про важливі результати і досягнення в 2019 році, досягнення команди «Ла СтрадаУкраїна». Команда сильна кожним гравцем. Саме тому повна реалізація потенціалу
кожного з нас є одним із головних завдань. Дякую вам за вашу самовідданість і вашу
сумлінність!
Дякую нашим партнерам – міжнародним та громадським організаціям, державним
структурам, експертам та експерткам за співпрацю і допомогу у втіленні багатьох
проектів і ідей в життя.
Ми продовжуємо бути поруч задля захисту прав жінок і дітей.
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МІСІЯ
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.
ВІЗІЯ
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.

НАША СТРУКТУРА
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ПОЛІТИКИ
Діяльність «Ла Страда-Україна» відповідає 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

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),
незалежної Моніторингової групи з протидії торгівлі людьми,
Київської міської координаційної ради з питань запобігання
домашньому насильству, ґендерної рівності та протидії торгівлі
людьми, Координаційної ради з питань недискримінації та
ґендерної рівності при Офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини,
Child Protection sub-cluster та U-Report Ukraine, робочої групи
Міністерства юстиції України з впровадження ґендерних підходів
в діяльність Міністерства, робоча група при Міністерстві освіти
і науки України з розробки нормативно-правових документів із
запобігання та протидію булінгу (цькуванню).
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НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Національна гаряча лінія
З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА,
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ҐЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

0 800 500 335

116 123

безкоштовно зі стаціонарних
та мобільних телефонів

безкоштовно
з мобільних телефонів

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної
дискримінації працює з 1997 року. З 2013 року – отримала статус Національної, а з 2017 року функціонує
за єдиним гармонізованим загальноєвропейським номером з надання психологічної допомоги 116 123.
ГО "Ла Страда-Україна" є центром становлення та стандартизації послуг телефонного консультування
для постраждалих від ґендерно зумовленого насильства, зокрема домашнього, торгівлі людьми.

Принципи роботи «гарячої» лінії:

Січень- грудень
2019 рік

33
862
звернення

добровільність

дотримання прав
і свобод людини

анонімність

недискримінація

конфіденційність

професіоналізм

Статистика звернень за місяцями 2019 р.
2908

2927

Січень

Лютий

3227
2626

Березень

Квітень

2882

2771

2733

2839

Травень

Червень

Липень

Серпень

Ґендерний розподіл звернень

2719

2621

2770

Вересень Жовтень Листопад Грудень

Форми консультування

15,9%

84,1%

42,5%

57,5%

Чоловіки

Жінки

Текстова

Телефонна
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Види консультацій

Види насильства

8,7%

8,5%

20,4%

70,9 %

42,5%

18,6%
30,4%

Інформаційнo-просвітницькі консультації

Психологічне

Економічне

Психологічні консультації

Фізичне

Сексуальне

Правові консультації

Розподіл дзвінків за регіонами (%)
Луцьк

Рівне

2,7

Чернігів

1,5 Житомир
2
Суми 1,4
7,4 Київ
3,3
5,7
1,6
Київська обл.
Харків
Львів
Хмельницький
Полтава
14,5
9,3
2,6
2,4 1,3 Тернопіль
Черкаси

Івано-Франківськ
Ужгород
Чернівці
2

Вінниця

2,7

3,5

10,9

1,7

Миколаїв
Одеса 2,6

8,1

1,1

Дніпро

Кропивницький

0,9

Луганськ

Донецьк

3,9

Запоріжжя
Херсон

4,3

2,5
Сімферополь

0,1

Розподіл за тематикою звернень
94,9%

4%

0,5%

0,3%

Попередження Попередження Попередження
домашнього
торгівлі
ґендерної
насильства
людьми
дискримінації

0,2%

0,1%

Запити від
Запити від
Звернення з
внутрішньо демобілізованих тимчасово
переміщених
військових та
окупованих
осіб
членів їхніх сімей
територій
України
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КОНСУЛЬТАЦІЇ
Попередження домашнього насильства
57,2%
14,9%
9,4%
7,3%
7%
2,6%
1,2%
0,4%

Консультації щодо домашнього насильства та жорстокого поводження
Довідково-інформаційні запити
Консультації щодо психологічних проблем
Юридичні питання (розірвання шлюбу; розподіл майна тощо)
Консультації щодо проблем міжособистісних стосунків
Консультації щодо проблем залежностей
Консультації щодо проблем з фізичним здоров'ям
Екстрені консультації у випадках вчинення домашнього насильства

Попередження торгівлі людьми
38%
14,5%
13,1%
12,8%
11,6%
9,4%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%

Консультації щодо працевлаштування за кордоном
Проблеми іноземців на території України
Консультації щодо навчання за кордоном
Консультації щодо укладання шлюбу або розлучення з іноземцями
Запити щодо зниклих за кордоном
Консультації щодо приватних, туристичних та інших поїздок
Запити, пов'язані з відповідальністю за злочин торгівлі людьми
Консультації щодо еміграції
Запити, що стосувалися дітей трудових мігрантів
Консультації пов'язані зі статусом постраждалих від торгівлі людьми

Попередження ґендерної дискримінації
91,4%
3,3%
2%
2%
1,3%

Консультації, пов'язані з дискримінацією в трудовій сфері
Запити щодо сексуальних домагань
Консультації щодо зґвалтувань
Консультації, що стосуються ґендерних стереотипів
Запити, пов'язані з примусовими шлюбами

Запити від внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
41,2%
Інформаційна допомога
21,6%
Консультації щодо протидії насильству
(в сім'ї; з боку терористів, учасників операції об'єднаних сил (ООС))
12,7%
Пошук житла
12,7%
Психологічна допомога
3,9%
Отримання соціальних виплат
2%
Отримання статусу ВПО
2%
Консультації, що стосуються виїзду із зони ООС
2%
Запити, що стосуються поверння на постійне місце проживання
1,9%
Запити на отримання гуманітарної допомоги

Запити від демобілізованих військових та членів їхніх сімей
56,3%
22,5%
8,5%
7,1%
4,2%
1,4%

Консультації щодо домашнього насильства в сім'ях демобілізованих військових
Запити щодо посттравматичних станів у військовослужбовців
Питання про надання медичних послуг
Питання щодо отримання соціальних виплат військовослужбовцями та членами їхніх сімей
Консультації, що стосуються демобілізації
Консультації, що стосуються мобілізації

Звернення з тимчасово окупованих територій України
50%
45%
5%

Консультації щодо домашнього насильства
Консультації, що пов'язані з насильством поза межами сім'ї
Юридичні питання (розірвання шлюбу, аліменти, розподіл майна тощо)
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Джерела інформації про Національну «гарячу» лінію
40,3%

Інтернет сайти

23%

Друзі/Знайомі

11,2%
10%
6%

Соціальні мережі
Телебачення
Державні структури

3,7%

Родичі

1,7%

Радіо

1,6%

Інформаційні матеріали, превентивні заходи

0,8%

Періодичні друковані видання

0,5%

Центри безоплатної правової допомоги (БПД)

0,5%

Неурядові організації

0,4%

Білборди та сітілайти

0,2%

Каталоги AVON

0,1%

Мобільні бригади

СПІВПРАЦЯ З AVON
Громадська організація «Ла Страда-Україна» та компанія «AVON» у 2019 році
продовжили співпрацю в рамках соціальної благодійної програми AVON
www.facebook.com/lastradaukraine
www.facebook.com/childhotline.ukraine
«Скажімо НІ домашньому насильству».
ЦЯ програма є важливим кроком на шляху до подолання домашнього
насильства проти жінок; підвищення рівня обізнаності громадян про
Лінія працює та
за фінансової
підтримки:
проблему домашнього насильства
можливість
звернення про допомогу і
захист своїх прав.
Компанія «AVON» надає фінансову підтримку для функціонування
Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі
людьми та гендерної дискримінації.У партнерстві:
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НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
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СПІВПРАЦЯ З БІЗНЕСОМ
СПІВПРАЦЯ З НОВИМ КАНАЛОМ – ТЕЛЕСЕРІАЛ «ПЕРШІ ЛАСТІВКИ»
Величезним кроком стала масштабна
співпраця Національної дитячої
гарячої лінії з одним із найуспішніших
молодіжних телеканалів України Новим каналом. Командою Нового
каналу в листопаді 2019 року був
запущений молодіжний трилер
“Перші ластівки”, де після кожної
серії висвітлювався номер телефону
Національної дитячої гарячої лінії, а
також посилання на неї в соціальній
мережі Інстаграм. Цей серіал
створювався у тісній співпраці з Новим
каналом, а також із шоуранером
«Перших ластівок» Євгеном Туніком
та базувався на реальних історіях, які надходили від підлітків з усіх куточків України на
Національну дитячу гарячу лінію. “Перші ластівки” показав усі нагальні проблеми,
з якими стикаються сучасні українські підлітки - булінг у школі, непорозуміння з
батьками, вживання наркотичних засобів, звернення від ЛГБТ-підлітків, а також
селфхарм (заподіяння собі шкоди) та наміри вчинити суїцид. Найважливіший
меседж серіалу полягав у тому, що він пропонував ресурс підтримки для всіх
підлітків, які перебувають у складних життєвих ситуаціях – можливість звернутися на
Національну дитячу гарячу лінію. За час транслювання серіалу на телебаченні та
після його закінчення, більше 7 000 підлітків з України та з інших країн звернулися за
підтримкою та допомогою на Національну дитячу гарячу лінію. Звернення надходили з
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей
та анексованої Республіки Крим.
НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА ГАРЯЧА ЛІНІЯ В ІНСТАГРАМ

У жовтні 2019 року Національна дитяча
гаряча лінія відкрила свій акаунт у соціальній
мережі Інстаграм. Це важливий крок,
оскільки велика частина дітей та підлітків
мають бажання отримати допомогу та
підтримку онлайн, адже голосовий зв’язок
не завжди є зручним способом комунікації.
@childhotline_ua
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СПІВПРАЦЯ З ФЕЙСБУК
У 2019 році ГО «Ла Страда-Україна»
продовжила співпрацю з Головним
офісом Фейсбук. На сайті Фейсбук, у
розділі Safety Center, вказані контакти
обох Національних гарячих ліній, як
ресурсу, куди може звернутися по
допомогу дитина чи доросла людина
за допомогою в Україні, якщо має
певні проблеми з інтернет-безпекою
(кібербулінг, секстинг, мобінг, думки про
суїцид тощо). Контакти Національних
гарячих ліній є єдиними українськими
контактами, які містяться на сайті
Фейсбук. Налагодження співпраці стало можливим завдяки Міністерству інформаційної
політики України. Дана співпраця продовжилася в напрямку попередження торгівлі
людьми і зокрема, контакти Національної гарячої лінії з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації внесені в Help Center page
on Human Trafficking на Фейсбуці. ГО «Ла Страда-Україна» долучилася до розробки
внутрішніх політик Фейсбук в напрямку попередження торгівлі людьми.
У 2019 році особливий акцент робився на тематиках, які стосуються дітей, схильних
до заподіяння собі шкоди та суїциду. Також активно обговорювалася взаємодія між
соціальною мережею Інстаграм (яка підпорядковується соціальній мережі Фейсбук) та
Національною дитячою гарячою лінією.

СПІВПРАЦЯ З МЕДІАХОЛДИНГОМ «1+1»
Більше 500 підлітків зателефонували
за підтримкою та допомогою на
Національну дитячу гарячу лінію, в
рамках співпраці з медіахолдингом
«1+1» у проєкті «Тільки нікому не кажи».
Цей проєкт присвячений актуальним
проблемам підлітків України, де
кожний з них може написати лист
через неможливість висловити свої
переживання у реальному житті. Мета
проекту - допомогти підліткам говорити
про свої проблеми та переживання, які
характерні для шкільного віку, навчити
ділитися власними емоціями,
а батькам - дати змогу дізнатись, чим насправді живуть сучасні діти, та навчитися
краще їх розуміти. Після того, коли підлітки описували свою проблему, їм
пропонується, для подальшого вирішення ситуації, звернутися на Національну
дитячу гарячу лінію.
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«СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ КОМПАНІЇ «Епіцентр К» ДоброPhone: STOP кібербулінг»

У 2019 році ГО «Ла Страда-Україна»
долучилася до проєкту з протидії
кібербулінгу ДоброPhone, ініційований
компанією «Епіцентр». Він привертає
увагу до проблем, з якими діти
зіштовхуються в Інтернет-середовищі.
Основною місією проєкту є
поширення серед школярів меседжу,
що Інтернет може бути добрим, а
соціальні мережі – це місце не для
негативу, а для дружнього спілкування.
Цільова аудиторія даного проєкту – учні
середньої та старшої школи.
Також був створений іміджевий відеоролик на тему безпеки дитини в Інтернеті, де
теж розміщувалося лого ГО «Ла Страда-Україна».
У 2020-ому році планується створення безкоштовного мобільного додатку.
ДоброPhone для боротьби з онлайн-насильством та агресією серед дітей.

«ТМ Siela» ДБАЄ ПРО ЖІНОК

ГО «Ла Страда-Україна» у 2019 році
розпочала співпрацю з ТМ Siela, яка на
запустила корисний і важливий проєкт.
ТМ Siela на упаковках своїх товарів
(серветки, вушні палички, гігієнічні
прокладки, ватні диски) друкує поради
для постраждалих від домашнього
насильства та контакти Національної
гарячої лінії з попередження
домашнього насильства, торгівлі
людьми та ґендерної дискримінації.
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Інформаційно-профілактична робота.
Діяльність Національної тренерської мережі ГО “Ла Страда-Україна”
У 2019 році інформаційно-профілактична робота була зосереджена за
тематикою:
- Запобігання гендерному насильству
- Запобігання та протидія домашньому насильству
- Запобігання та протидія насильству над дітьми
- Протидія насильству та булінгу
- Гендерна рівність. Протидія дискримінації
- Протидія торгівлі людьми та експлуатації дітей
- Безпечна робота в мережі Інтернет
- Діяльність Національної дитячої «гарячої» лінії
Профілактика залучення дітей в небезпечні квести
- Вирішення конфліктів мирним шляхом.
- Миробудування
- Відновні практики
- Базові навички медіаторів в закладах освіти та громаді
- Участь жінок в розбудові миру
- Особливості розгляду справ пов’язаних з домашнім насильством тощо
Для цільової аудиторії:
- Педагогічні працівники(-ці)
- Соціальні працівники(-ці)
- Працівники(-ці) Національної поліції України
- Прокурори
- Судді
- Правозахисники(-ці)
- Працівники(-ці) системи безоплатної правової допомоги
- Учні(-ці), вихованці, студенти(-ки) закладів освіти
- Представники(-ці) громадськості
Інформаційно-просвітницька робота активно здійснюється Національною
тренерською мережею (НТМ) ГО «Ла Страда-Україна» та координується
Департаментом науково-методичної роботи і медіації. На сьогодні ми маємо 2
напрями роботи тренерської мережі.
Один із напрямів впроваджується у закладах освіти інтернатного типу
(ЗОІТ) 25 тренерами та тренерками з 17 областей України (Житомирська,
Київська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернігівська,
Одеська, Донецька, Запорізька, Сумська, Миколаївська, Кіровоградська,
Дніпропетровська, Луганська, Закарпатська, Вінницька, Харківська та м. Києва).
Для підвищення кваліфікації тренерів, обмін досвідом, ознайомлення з
новими тенденціями та темами в квітні 2019р. у співпраці з МОН України було
проведено Всеукраїнський навчально-методичний семінар «Протидія торгівлі
людьми в закладах освіти: актуальні напрями роботи».
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За 2019 рік проведено 250 заходів
для 6074 вихованців ЗОІТ, з них
2457 - хлопців, та 2687 – дівчат та для
педагогів ЗОІТ, з них 318 - чоловіки, та
1494- жінки.
Така діяльність підтримується МОН
України та спрямована на виконання
наказу МОН України від 08.04.2016
р. № 405 «Про затвердження плану
заходів Міністерства освіти і науки
щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» пункту 5 “організація
та проведення педагогічними працівниками та членами національної
тренерської мережі, профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми”
та впроваджується в рамках проекту «Попередження ґендерно зумовленого
насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини» за підтримки донорської
організації «Хліб для світу».
Другий напрям впроваджується
за підтримки ЮНІСЕФ та співпраці
з МОН України (семінари у січні,
березні, жовтні 2019р.) навченими
та сертифікованими 42 педагогамитренерами та педагогинямитренерками у 14 закладах освіти
Донецької та Луганської областей
в закладах освіти, які беруть участь
у пілотуванні моделі «Безпечні
та дружні до дитини школи»
та спрямований на створення
безнасильницького освітнього
середовища.
10 жовтня 2019 р. в м. Києві за підтримки ЮНІСЕФ та співпраці з МОН України.
апаратом Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики був проведений
Національний круглий стіл «Попередження та реагування на випадки насильства і
булінгу в закладах освіти», на якому було презентовано систему протидії булінгу, що
сприяє безпечному освітньому середовищу та участі дітей, враховуючи можливості
шкільних служб порозуміння та навчально-методичний посібник “Протидія булінгу в
закладі освіти: системний підхід” (рекомендовано МОН України).
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У продовження діяльності зі створення
в закладах освіти системного підходу з
протидії насильству у грудні 2019 року,
була розроблена навчальна програма
«Запобігання та протидія проявам
насильства: діяльність закладів освіти» для
слухачів очної форми навчання в системі
післядипломної педагогічної освіти.
Для впровадження даної програми ГО «Ла
Страда Україна» та Дитячим фондом ООН
(ЮНІСЕФ) в партнерстві з МОН України
в грудні 2019 р. підготовлено 28 сертифікованих спеціалістів-тренерів з установ
післядипломної педагогічної освіти всієї України. МОН України рекомендувало
включити дану навчальну програму до програм підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної
педагогічної освіти (Лист МОН України «Про підвищення рівня педагогічної
компетенції щодо запобігання та протидії проявам насильства в
закладах освіти» №6_37-20 від 13.01.2020 р.).
МИРОБУДУВАННЯ ТА МЕДІАЦІЯ
Напрям миробудування та медіації
впроваджувався в 2019 році здебільше в закладах
освіти України. Особливо приділялась увага
розвитку Національної медіаторської мережі
(НММ) ГО «Ла Страда-Україна», а саме медіації
однолітків та шкільної медіації.
НММ ГО «Ла Страда - Україна» в 2019 році
представлена 113 медіаторами та медіаторками 93 % в закладах освіти (загальноосвітні заклади
освіти, професійно-технічні та вищі навчальні
заклади) та 7% в громаді (громадські організації,
центри соціальних служб для сім’ї дітей та
молоді, представництво ОТГ), із 12 областей України (Вінницька, Донецька,
Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська,
Харківська, Херсонська, Черкаська, Одеська) та м. Києва.
НММ за 2019 рік було проведено 3 196 заходів для 28 159 учасників та учасниць з
них 5 340 фахівців/фахівчинь, 4 111 батьків/членів громади, 18 708 учнів/учениць,
вирішених конфліктів - 1 054.
У 2019 році команда медіаторів та медіаторок однолітків Служб порозуміння
складається із 79 служб порозуміння, до яких увійшло 1387 медіаторів однолітків
(659 учнів та 728 учениць).
Приділяючи увагу підвищенню кваліфікації та постійному розвитку медіаторів та
медіаторок у парнерстві з МОН України, було проведено:
Форум для медіаторів та медіаторок однолітків Служб порозуміння (березень 2019
р.). Дві хвилі Форуму об’єднали в Києві 250 медіаторів та медіаторок однолітків та
педагогів-медіаторів координаторів Служб порозуміння з Донецької та Луганської
областей , які вдосконалювали медіаторську майстерність, щоб створювати
ненасильницьке середовище у своїх учнівських осередках.
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У Форумі взяли участь також представники й представниці Міністерства освіти
й науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Національної поліції України,
Апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, представники
Управління ювенальної превенції Національної поліції України, разом із
представниками відділу зв’язків з громадськістю Департаменту патрульної
поліції, представники молодіжного комітету U-Report (UNICEF-Україна).
Зіркові гості Форуму - співак Тарас Тополя, актриса Олена Курта, актор та
телеведучий Вячеслав Соломко
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ФОРУМ СЛУЖБ ПОРОЗУМІННЯ
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Науково-методичний семінар “Медіація: досягнення, тенденції та перспективи”
(квітень 2019 р.) та навчально-методичний семінар “Актуальні напрями
впровадження медіації ровесників. Розвиток служб порозуміння в закладах освіти
” (жовтень 2019 р.) та

19 червня 2019 року за підтримки ЮНІСЕФ та співпраці з МОН України було
проведено Національний круглий стіл «Створення служб порозуміння для
впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах
освіти», на якому було презентовано досвід діяльності служб порозуміння для
впровадження медіації за принципом “рівний-рівному” і вирішення конфліктів
мирним шляхом в закладах освіти Донецької та Луганської областей та навчальнометодичні розробки: електронний курс “Вирішую конфлікти та будую мир навколо
себе» і навчальний відеоролик “Медіація ровесників та ровесниць”.

В 2019 р. науково-методичні розробки ГО
«Ла Страда-Україна» стали переможцями
національного відбору та номінанти
міжнародного конкурсу премії ЮНЕСКО в
галузі освіти для дівчат та жінок

Діяльність НММ ГО «Ла СЧтрада-Україна» здійснюється в рамках проєктів:
«Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення
прав дитини» за підтримки донорської організації «Хліб для Світу» та «Створення та
підтримка освітніх систем для запобігання та реагування на випадки насильства та
впровадження медіації-ровесників у постраждалих від конфлікту Східних регіонах
України», який здійснюється Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової
підтримки Європейського Союзу, Уряду Японії.
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Проведення всеукраїнського моніторингового дослідження «Стан
виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми.
28 лютого 2019 року, в МОН України було проведено Круглий стіл за
результатами «Всеукраїнського моніторингового дослідження стану
виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми»
під головуванням Першого заступника МОН України.
У засіданні круглого столу взяли участь Урядова уповноважена з питань
ґендерної політики, Представництво Міжнародної організації з міграції
(МОМ) в Україні, ОБСЄ, співробітники Міністерства освіти і науки України,
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»,
Громадської організації «Ла Страда -Україна», Міністерства соціальної
політики України, Всеукраїнської благодійної організації «Український
Фонд «Благополуччя дітей», фахівці департаментів (управлінь) освіти і науки
обласних та Київської міської державних адміністрацій.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ/ФАХІВЧИНЬ

№

Дата

Назва

Цільова аудиторія

К-сть
учасників/-ць

Тренінги

1

січень

Протидія та реагування на випадки
булінгу щодо дітей

Представники/-ці управлінь
ювенальної превенції, дільничі
офіцери поліції м. Києва

50

1

2

квітень

Забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків:
основні поняття, міжнародні
та національні зобов’язання,
національна політика у сфері
ґендерної рівності

3

квітень

Медіація: досягнення, тенденції та
перспективи

4

квітень

Протидія торгівлі людьми в закладах
освіти: актуальні напрями роботи

5

травень

6

травень

7

травень

8

червень

9

червень

Персонал Міністерства юстиції
України

Національна медіаторська
мережа ГО «Ла Страда-Україна»

Національна тренерська
мережа ГО «Ла Страда-Україна»
Медіатори однолітків
Базові навички медіатора/медіаторки
та педагоги-медіатори
в закладі освіти
координатори служб
порозуміння
Рівний доступ до допомоги
постраждалим від насильства щодо ЗМІ (журналісти та журналістки)
жінок
Предупреждение сексуального
насилия в отношении
ГО «Клуб деловых женщин»
несовершеннолетних в т. ч. в
киберпространстве
Особливості надання допомоги
Фахівці та фахівчині центрів
постраждамилим від домашнього та безоплатної правової допомоги
гендерно зумовленого насильства
(м. Київ)
Особливості надання допомоги
Фахівці та фахівчині центрів
постраждамилим від домашнього та безоплатної правової допомоги
гендерно зумовленого насильства
(м. Харків)

1

30

1

25

1

500 учнів/ць та 100
педагогів/инь

50

13

1

5

1

40

2

20

1

липень

Реагування на звернення осіб
постраждалих від ґендерно
зумовленого насильства» для
операторів служби «102»

Оператори та диспетчера
служби «102» (м. ІваноФранківськ)

50

2

11

серпень

Реагування на звернення осіб
постраждалих від ґендерно
зумовленого насильства» для
операторів служби «102»

Оператори та диспетчера
служби «102» (м. Тернопіль)

50

2

12

вересень

Особливості надання допомоги
постраждамилим від домашнього та
гендерно зумовленого насильства

Фахівці та фахівчині центрів
безоплатної правової допомоги
(м. Київ)

20

1

вересень

Особливості надання допомоги
постраждамилим від домашнього
насильства та насильства стосовно
дітей

Соціальні працівники та
працівниці центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
а також служб у справах дітей
Київської області

18

1

Фахівці та фахівчині центрів
безоплатної правової
допомоги
(м. Одеса)

20

1

10

13

14

вересень

Особливості надання допомоги
постраждамилим від домашнього та
гендерно зумовленого насильства
24
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К-сть
Тренінги
учасників/-ць

Дата

Назва

Цільова аудиторія

вересень

Базові навички медіатора/
медіаторки в закладі освіти

Медіатори однолітків та педагогимедіатори координатори служб
порозуміння

120 учнів/
учениць та
24 педагога/
педагогинь

6

вересень

Реагування на звернення осіб
постраждалих від ґендерно
зумовленого насильства» для
операторів служби «102»

102 (м. Чернівці)

50

2

17

жовтень

Запобігання та протидія
проявам насильства: діяльність
закладів освіти

28

1

18

жовтень

Протидія та реагування на
випадки насильства над дітьми

140 педагогів
та 84 дітей

7

листопад

Апробація навчального курсу
«Особливості проваджень
щодо злочинів, вчинених за
ознакою статі» у Львівському
регіональному відділенні
Національної школи суддів
Україні

Судді

29

1

листопад

Особливості надання
допомоги постраждамилим від
домашнього насильства

Сценаристи та сценаристки
телеканалу «Україна»

30

1

27

1

20

1

20

1

20

1

15

16

19

20

21

листопад

22

листопад

23

грудень

24

грудень

25

26

Педагогічні працівники - члени
Національної тренерської мережі,
закладів освіти «Безпечні та дружні
до дитини школи» Луганської та
Донецької областей
Члени учнівського
самоврядування, медіатори
однолітків, педагоги закладів
освіти «Безпечні та дружні до
дитини школи» Луганської та
Донецької області

Актуальні напрями
впровадження медіація
Національна медіаторська мережа
однолітків. Розвиток служб
ГО «Ла Страда-Україна»
порозуміння закладів освіти
Школа підготовки консультантів
Оператори та операторки КБУ
«гарячих» ліній з попередження
«Контактний центр міста Києва»
ґендерно зумовленого
1551 та психологині Київського
насильства
міського Центру роботи з жінками
Особливості надання допомоги
Фахівці та фахівчині центрів
постраждалими від домашнього
безоплатної правової допомоги
та ґендерно зумовленого
(м. Одеса)
насильства
Особливості надання
Фахівці та фахівчині центрів
допомоги постраждамилим
безоплатної правової допомоги
від домашнього та гендерно
(м. Київ)
зумовленого насильства

грудень

Особливості надання
допомоги постраждамилим
від домашнього та гендерно
зумовленого насильства

Фахівці та фахівчині центрів
безоплатної правової допомоги
(м. Київ)

20

1

грудень

Запобігання та протидія
проявам насильства: діяльність
закладів освіти

Фахівці та фахівчині обласних
інститутів післядипломної
25 педагогічної освіти
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ДОСЛІДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ, АДВОКАЦІЯ
Проведення моніторингу виконання рекомендацій групи експертів з
протидії торгівлі людьми Ради Європи (ГРЕТА) (за результатами другого
раунду впровадження Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії
торгівлі людьми), за результатами звітів обласних державних адміністрацій та
центральних органів виконавчої влади.
Моніторинг виконання визначених завдань Державної соціальної програми з
протидії торгівлі людьми до 2020 р. В рамках проведення моніторингу членами
Моніторингової групи з протидії торгівлі людьми були здійснені візити – Одеса
(червень 2019), Харків (серпень 2019), Чернівці (вересень 2019).

Моніторинговий візит Одеса

Моніторинговий візит Харків

Результати моніторингів представлено під час національного круглого столу,
який проводився спільно з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини 23 грудня 2019 р. За результатами круглого столу були підготовлені
відповідні рекомендації, які будуть спрямовані до відповідних ЦОВВів,
обласних державних адміністрацій та інших уповноважених суб’єктів.

Національний круглий стіл, Київ

Проведення всеукраїнського моніторингового дослідження «Стан виконання у
системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми»
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Моніторинг тенденцій щодо ситуацій торгівлі людьми – моніторинг через
Національну «гарячу лінії» з попередження домашнього насильства, торгівлі
людьми та гендерної дискримінації
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ДОСЛІДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ, АДВОКАЦІЯ
Участь у підготовці, поданні та адвокатуванні Паралельного
звіту Україна 2014 – 2019 щодо виконання Пекінської
декларації та Платформи дій. ГО «Ла Страда-Україна» є
співавтором документу спільно з коаліцією неурядових
організацій.
ГО «Ла Страда-Україна» виступила співорганізатором та
учасником IX Міжнародній науково-практичній інтернетконференції «Протидія злочинності: теорія та практика»,
присвячена пам’яті О.М. Литвака. Підготовлено 7
тематичних матеріалів до збірки матеріалів конференції
Три тематичні дискусійні клуби «Встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми та забезпечення правової допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми».

30 квітня 2019 р., Київ

18 жовтня 2019 р., Харків

Представлення результатів дослідження
«Зміна ролей у світі, що змінюється:
аналіз ролі громадських об’єднань у
діяльності з протидії торгівлі людьми»

27 листопада 2019 р., Львів

Експертна дискусія «Сурогатне
материнство і торгівля дітьми»
24 грудня 2019 р., Київ

23 грудня 2019 р., Київ

Участь у Регіональній конференцій Запобігання та протидія торгівлі людьми
з метою трудової експлуатації: виклики та кращі практики (24 – 25 жовтня/
Тбілісі, Грузія). Представлення результатів дослідження «Зміна ролей у світі, що
змінюється: аналіз ролі громадських об’єднань у діяльності з протидії торгівлі
людьми».
Участь в Зустрічі Платформі НУО – мережі 25 організацій з 23 країн Європи,
які працюють в сфері протидії торгівлі людьми. (18-20 листопада 2019/Стамбул,
Туреччнина). Представлення результатів дослідження «Зміна ролей у світі, що
змінюється: аналіз ролі громадських об’єднань у діяльності з протидії торгівлі
людьми» та «Стандартних операційних процедур (СОП) консультування на
гарячій лінії».
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НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Служба
безпеки
України

Міністерство
соціальної
політики

Міністерство
внутрішніх
справ

Державна
прикордонна
служба

Національна
поліція
України

Місцеві
державні
адміністрації

Міжнародні
та громадські
організації

Центри
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді

Міністерство
охорони
здоров’я
Міністерство
освіти
і науки

Міністерство
закордонних
справ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ЗАХОДИ ІЗ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ЯК ПРАЦЮЄ
Виявлення
(всі суб’єкти
взаємодії)

Направлення
до місцевої державної
адміністрації
(подання заяви)

Співбесіда
(місцева державна
адміністрація;
3 дні з надання заяви)

Залучення
суб’єктів для
перевірки інформації
(7 днів)

1

2

3

4

Подання на статус
(місцева державна
адміністрація;
2 дні)

5

Складання
реабілітаційного плану
(Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та спільні
засідання суб’єктів взаємодії).

Виконання
реабілітаційного
плану
(всі суб’єкти
взаємодії)

Виплата матеріальної допомоги
(Міністерство соціальної політики)

Прийняття рішення
про надання статусу
особі, яка постраждала
від торгівлі людьми
(5 днів з моменту
реєстрації)

8

7

6

Думки та погляди, викладені в цьому постері, не обов’язково відображають позицію Міжнародної організації з міграції (МОМ) та її країн-членів
та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії.

Слідкуйте за
новинами в
соціальній мережі
фейсбук
@lastradaukraine

Телефонуйте на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та
ґендерної дискримінації

116 123

(безкоштовно з мобільних)

0 800 500 335

(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних)

ЦІЛОДОБОВО. БЕЗКОШТОВНО. АНОНІМНО. КОНФІДЕНЦІЙНО.
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ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ
Протягом 2019 р. продовжувалось надання технічної підтримки Міністерству
юстиції України щодо інтеграції ґендерних підходів, що надається ООН
Жінки в рамках Проекту «Підвищення підзвітності щодо ґендерної рівності
та розширення можливостей жінок у сфері національних реформ, миру та
безпеки» (за фінансової підтримки Уряду Швеції).
Зокрема:
Проведено засідання робочої групи з впровадження ґендерних підходів у
роботі Мін’юсту. До роботи було залучено міжнародну консультантку ООН
Жінки, яка проводила сесію щодо кращих міжнародних практик з інтеграції
ґендерних підходів в діяльність Мін’юсту.

Спільно у співпраці з Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства
юстиції проведено тренінг для співробітників та співробітниць Міністерства
«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: основні поняття,
міжнародні та національні зобов’язання, національна політика у сфері
ґендерної рівності».
На підставі проведеного у 2018 р. ґендерного аналізу Мін’юсту, підготовлено
дорожню карту (плану дій) для Міністерства юстиції України щодо посилення
інтеграції ґендерного компоненту в політику і процедури Міністерства.
Здійснено опитування фахівців Мін’юсту «Виявлення потреб працівників
Міністерства юстиції України у навчанні та підтримці з питань впровадження
гендерних підходів».
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ/СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Фахівчинями організації надано протягом 2019 року 151 інтерв’ю для ЗМІ

Інші
6.6%

Торгівля людьми
13.2%

ДН та ҐЗН
58.3%

Діти, захист прав, НДГЛ
21.9%
________________

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

ГО «Ла Страда-Україна» забезпечує діяльність таких сторінок в мережі
Facebook:
Національна
Дитяча
гаряча
тренерська та
ГО «Ла Страдалінія
медіаторська мережа
Україна»
@childhotline.ukraine

@lastradaukrainentmm

станом на 31.12.19 –

станом на 31.12.19 –

станом на 31.12.19 –

читачів/читачок
8 087 (у 2018 р.)

читачів/читачок
(5 650 у 2018 р.)

читачів/читачок
(601 у 2018 р.)

@lastradaukraine

10 980

6 613

988

ГО «Ла Страда-Україна» забезпечує діяльність таких сторінок в мережах
Instagram та YouTube:
Дитяча гаряча
лінія

La Strada
Ukraine

@childhotline_ua

станом на 31.12.18 –

станом на 31.12.18 –

читачів/читачок

користувачів/
користувачок

1 566

242
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ПУБЛІКАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ
Стандартні операційні процедури (СОП)
консультування на «гарячій лінії» з
попередження торгівлі людьми
(укр.,англ. та рос.)

Дайджест №1
«Зменшення розриву в оплаті праці жінок і
чоловіків – крок до забезпечення економічних
прав
(укр. та англ.)

Дайджест №2
«Протидія торгівлі людьми – серед пріоритетів
держави» (укр. та англ)
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Методичний посібник «Протидія булінгу в
закладі освіти: системний підхід»

Моніторинг ситуації реагування системи
правосуддя на домашнє насильство та
насильство щодо жінок: 2018
(укр. та англ.)

Дослідження «Зміна ролей у світі, що
змінюється: аналіз ролі громадських об’єднань
у діяльності з протидії торгівлі людьми»
(укр.,англ. та рос.)
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ПУБЛІКАЦІЇ:

Науково-практичний посібник «Діяльність
прокурора щодо запобігання та протидії
домашньому насильству»

Робочий зошит
«Особливості надання допомоги
постраждалим від домашнього та ґендерно
зумовленого насильства»

Інфоматеріали з протидії
булінгу
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УЧАСТЬ В УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ
Семінар ім. Анни Політковської 2019; Норвегія, м. Осло, 9 жовтня 2019 – кампанія щодо
привернення уваги до прав жінок, за організації Норвезького Хельсинського комітету.
Афілійована (не)конференція mini-EdCamp Kyiv School129; «Кібербезпека дітей в
Інтернеті: про що мають дбати батьки, школа та держава», м.Київ 2 березня 2019.
Ялтинська Стратегічна Платформа, м.Київ, 12-14 вересня 2019.
Конференція «Покладемо край онлайновій сексуальній експлуатації та насильству
над дітьми в Європі», м.Київ, 18-19 вересня 2019.
Круглий стіл щодо розробки Національної стратегії з захисту дітей в Інтернеті, м.Київ,
11 листопада 2019.
Показ фільму «Обережно, провалля» та дискусія на тему «Протидія домашньому
насильству та насильству стосовно дітей», м.Київ, 1 грудня 2019.
Круглий стіл щодо презентації рекомендацій МСЕ для України у сфері забезпечення
безпечного Інтернету для кожної дитини в Україні: Оцінка стану онлайн-захищеності
дітей в Україні, м.Київ, 19 грудня 2019.
Міжнародна конференція «Посилення участі громадянського суспільства у
впровадженні та моніторингу Лансаротської конвенції», Страсбург, Франція, 8-9
квітня, 2019
Зустріч Платформи громадянського суспільства проти торгівлі людьми, Брюссель,
Бельгія, 5-6 грудня, 2019

Вулична акція «Алея мрій» до Дня захисту дітей,
м.Одеса, 1 червня 2019

Міжнародний семінар «Доступ до правосуддя
для вразливих груп населення у кримінальних
справах в Херсонській, Миколаївській та
Одеській областях», м.Одеса, 18-19 січня 2019

Круглий стіл «Кібербезпека в освітній сфері»,
Фестиваль «Я маю право» до Дня захисту дітей,
м.Київ, 7 лютого 2019
36
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Дискусія «Діджиталізація насильства: сталкінг,
булінг, порнопомста», м.Київ, 29 березня 2019

Відкрита бесіда для молоді у Львові «(Не)
дрібниці у стосунках». Мій виступ «Основні
ризики, які можуть чекати на молодь у мережі
інтернет, а також основні лайфхаки, як не
потрапити в біду у віртуальному житті»

«Протидія домашньому насильству. Робота
з жінками, які постраждали від домашнього
насильства», м.Київ, 17 травня 2019

Виставка фото та дискусія на тему «Форми
насильства. Можливості протидії», м.Київ, 28
липня 2019

MoloDvizh event: {Не}дрібниці у стосунках –
«Поговоримо про безпечне спілкування онлайн»
м.Львів, 7 вересня 2019

Відкрита бесіда для молоді «(Не) дрібниці у
стосунках» – «Правила безпеки стосунків онлайн.
Протидія секстингу та кібербулінгу», м.Одеса, 29
серпня 2019
Вулична акція “Юнь Києва запрошує”. Локація
«Твій захист», м.Київ, 28 вересня 2019
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УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

Вечірка проти булінгу, м.Київ, 16 вересня 2019

Міжнародна конференція щодо захисту
прав дітей, м. Страсбург, Франція,
13-14 листопада 2019

Презентація дитячих роликів щодо протидії
кібербулінгу, м. Київ, 23 грудня 2019

Регіональний форум громадянського
суспільства «Generation Equality» та Регіональна
зустріч Пекін+25 у м. Женева (Швейцарія).
Заходи проходили в рамках регіональної
підготовки держав-членів Європейської
економічної комісії ООН до періодичного
глобального огляду імплементації Пекінської
декларації та Платформи, представленого на 64
сесії Комісії ООН зі статусу жінок.
28-30 жовтня 2019 року
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Регіональна конференція «Запобігання
та боротьба з торгівлею людьми за
експлуатацію праці: виклики та найкраща
практика».
Презентація дослідження «Зміна ролей
у світі, що змінюється: аналіз ролі
громадських об’єднань у діяльності з
протидії торгівлі людьми».
м.Тбілісі, 25 жовтня 2019

Форум миру «МИРОПОЛІС»
м.Святогірськ, 19-21 вересня 2019

Зустріч Платформи неурядових організацій «Ла
Страда-Інтернешнл».
м.Стамбул, Туреччина, 18-20 листопада 2019 року

Конференція «Реагування на домашнє
насильство та насильство за ознакою статі:
паспорт реформ та бачення подальших кроків,
21 березня 2019 року

Регіональний форум по боротьбі з торгівлею
людьми в Узбекистані та Центральній Азії
8-10 травня 2019 року, Шимкент, Казахстан

Суб-регіональні консультації Пекін +25,
4-5 вересня 2019 року, Молдова, Кішінеу
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ФІНАНСИ

Надходження, грн.
Безповоротна фінансова допомога – 19 434 442
Пасивний дохід – 11 289
Загалом – 19 445 731
Внески донорських організацій:
Міжнародна організація з міграції (МOM) – 1 183 787
Женевський центр демократичного контролю над збройними силами
(DCAF) – 1 833 332
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) – 6 514 790
Фонд народонаселення ООН в Україні (ЮНФПА) – 6 286 227
ООН Жінки (UN Women) – 1 134 538
Міжнародна Протестантська агенція служби розвитку протестантської
Діаконії «Хліб для Світу» – 2 217 353
WAVE (Жінки проти насильства у Європі) – 33 112
МБФ «Український Жіночий Фонд» – 27 300
WFD «Зе Вестмінстер Фаундейшн Фо Демокресі Лімітед» – 20 413
Державні цільові фонди (ФСС) – 163 090
Інші організації та фізичні особи – 20 500
Всього – 19 434 442
Витрати, грн.
Загальна сума витрат – 21 262 630
Складові витрат:
Оплата праці штатних працівників – 4 632 900
Офісні витрати – 837 198
Товари – 491 905
Послуги – 6 921 924
Заходи – 8 271 935
Інші витрати – 106 768
Баланс (у грошовій формі, грн.)
Залишок на 1.01.2019р. – 4 984 168
Надходження у 2019р. –19 445 731
Доходи майбутніх періодів – 792 197
Витрати у 2019р. – 21 262 630
Залишок на 31.12.2019р. – 2 375 072
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WDF
0,11%

УЖФ Інші
0,14% 0,11%

WAVE
0,17%

ФСС МOM
0.8% 6.1%

BFW
11.4%
UN Women
5.8%

DCAF
9.4%

ЮНІСЕФ
33.5%

ЮНФПА
32.3%

Інші витрати
0.5%

Оплата праці штатних працівників
21.8%

Заходи
38.9%

Офісні витрати
3.9%

Послуги
32.6%
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ПОДІЇ
Знакова подія: підписання Меморандуму
про співпрацю між Громадською
організацією «Ла Страда-Україна» та Офісом
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини.
Меморандумом передбачено співпрацю, яка
буде спрямована на захист прав людини.
Визначено такі приіорітетні напрями:
попередження торгівлі людьми, ґендернообумовленому насильству, домашньому
насильству, ґендерної дискримінації;
захист прав людини, зокрема жінок та дітей,
сприяння захисту прав постраждалих від
проявів насильства, особливо жінок та дітей;
профілактика та розв’язання конфлікту
з використанням медіації у групах та
громадах, які постраждали від конфлікту,
особливо серед жінок та дівчат внутрішньо
переміщених осіб тощо.

22 липня 2019 р., Київ

ГО “Ла Страда-Україна” уклала договір
про співробітництво з Інститутом права та
післядипломної освіти Міністерства юстиції
України. Метою співпраці є сприяння
розвитку юридичної науки та освіти,
популяризації наукових знань, обміну
досвідом, забезпечення координації і
кооперації за напрямами науково-дослідної,
інформаційної, експертної, навчальноорганізаційної та видавничої діяльності між
Інститутом та ГО “Ла Страда - Україна”.
Ця ініціатива має суттєве значення також для
впровадження принципів ґендерної рівності
в діяльність державних структур, зокрема
Міністерства юстиції України. Продовжуємо
співпрацю, яка триває вже багато років.

11 березня 2019 р., Київ

Навчальний візит фахівчинь із
Білорусі. Протягом трьох днів вони
переймали досвід України щодо
протидії сексуальній експлуатації
дітей в мережі Інтернет, а також досвід
роботи Національної дитячої «гарячої»
лінії, експерти(ки) якої консультують
абонентів(ок) у тому числі й щодо
питань сексуального насильства.
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Навчальний візит представників Мережі
неурядових організацій Узбекистану з протидії
торгівлі людьми до України.
Дільніть та заходи, що відбулися під час
навчального візиту:
• Обмін інформацією про торгівлю
людьми, незаконну міграцію та інші форми
транснаціональної організованої злочинності;
• Співпраця неурядових організацій і державних
органів, структур в питаннях боротьби із
торгівлею людьми;
• Ознайомлення з роботою національних
«гарячих ліній», оцінка ефективності роботи їх
персоналу;
• Вивчення досвіду практичного застосування
Закону України «Про протидію торгівлі людьми»;
• Вивчення національного механізму
перенаправлення жертв торгівлі людьми і
вразливих мігрантів;
• Вивчення досвіду надання допомоги жертвам
торгівлі людьми;
• Ознайомлення із загальнодержавною
політикою в області прав людини і доступу до
правосуддя.
У рамках візиту відбулися зустрічі з:
• Координатором проектів ОБСЄ в Україні;
• Міжнародною організацією з міграції.
• Міністерство соціальної політики України;
• Національною поліцією України;
• Урядовою уповноваженою з гендерної політики
• Міністерством освіти України;
• Інститутом післядипломної педагогічної освіти
• Неурядовими організаціями, які працюють у
сфері протидії торгівлі людьми і також у місто
Вінниця для вивчення досвіду малого бізнесу
в рамках програми мікро підприємництва для
осіб постраждалих від торгівлі людьми, що
впроваджується партнерами МОМ в Україні.
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МАРШ ЖІНОК 8 БЕРЕЗНЯ
8 березня - Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний
мир - відзначали на Марші Жінок у центрі Києва.
Понад 100 років 8 Березня жінки всього світу наголошують на важливості
вибороти цілу низку власних прав - трудових, політичних, репродуктивних
та інших.
Іронічно, що в нашому суспільстві ця дата поступово почала підтримувати
і закріплювати велику кількість стереотипів, яким мають відповідати жінки,
а її емансипаційний контекст стерся. Беззаперечно, ситуація з правами
жінок, зокрема в Україні, суттєво краща, ніж століття тому, у тому числі
завдяки заслугам феміністичних рухів, але нам все ще є, що відстоювати.
8 березня - не про однаковість, а про рівні права і можливості, а значить кращий і справедливіший світ!
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РОЗРОБКА НОВОГО САЙТУ
У 2019 році ГО «Ла Страда-Україна» почала працювати над новим сайтом.
Дизайн та основну концепцію розробила Енн Нортруп – студентка
Єльського університету, яка проходила практику в організації.
Запуск нової версії сайту очікується у 2020 році.
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ПАРТНЕРИ
Уповноважений 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
Facebook
Телеканал «Новий Канал»
Компанія «Епіцентр К»
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
Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги за вагомий особистий внесок у підвищення правової свідомості, культури та
освіченості населення та з нагоди Дня науки
Видавництво «Ранок» за співпрацю та виступ у Всеукраїнському освітянському вебінарі.
КУ Сумська спеціалізована школа №3 за допомогу в організації та проведенні
тренінгових занять для учнів та педагогів.
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за допомогу
в організації та проведенні загальноміського соціокультурного заходу «Юнь Києва
Запрошує».
ГУНП в Івано-Франківській області за проведення цікавих та змістовних навчальнометодичних тренінгів «Реагування на звернення осіб, постраждалих від гендерно
зумовленого насильства» для операторів відділу служби 102, диспетчерів та
оперативних чергових.
За допомогу в організації та проведенні 10 Київського міського конкурсу дитячого
малюнку «Світ без насильства очима дітей» від Київського міського центру сім’ї
«Родинний дім»
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Зустрічаємо Новий рік 2020

День вишиванки 2019

Завершення практики у ГО «Ла Страда-Україна»
Енн Нортруп, студентки Єльського університету
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Ольга Калашник

СПІВРОБІТНИКИ ТА СПІВРОБІТНИЦІ

президентка

Марія Лавріненко

Директорка фінансовоматеріального
департаменту

Тетяна Матюхіна

Головна бухгалтерка

Андрій Бондар

Консультант
Національних «гарячих
ліній», офіс-менеджер

Марина Легенька

Катерина Черепаха

Альона Кривуляк

Олена Баннікова

Директорка
з юридичного
забезпечення

Директорка з
адміністративноорганізаційних питань

Вероніка Андрєєнкова

Катерина Бороздіна

віце-президентка

Директорка
департаменту
Національних гарячих
ліній та соціальної
допомоги

Ольга Войченко

Директорка
департаменту науковометодичної роботи та
медіації

Ольга Краснова

Бухгалтерка

Менеджерка у
соціальній сфері

Валерія Гайдук

Тетяна Харьківська

Консультантка
Національних «гарячих
ліній», асистентка
проектів
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Консультантка
Національних «гарячих
ліній», асистентка
проектів

Директорка
департаменту
моніторингу, експертизи
та адвокації

Ольга Швед

Менеджерка у
соціальній сфері

Катерина Чернець

Координаторка нічної
служби підтримки
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з кадрових питань
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Тетяна Татуревич

Менеджерка в освіті,
охороні здоров’я та
соціальної допомоги

Олена Файдюк

Наталія Брульова

Інна Сотніченко

Дмитро Скопєнков

Консультантка
Національних
гарячих ліній

Юрисконсульт

Олена Вдовенко
Консультантка
Національних
гарячих ліній

Консультантка
Національних
гарячих ліній

Консультант
Національних
гарячих ліній

Віктор Кирильчук

Людмила Кормош

Юлія Дмитрук

Роман Сеник

системний
адміністратор

Консультантка
Національних
гарячих ліній

Тетяна Федченко
Консультантка
Національних
гарячих ліній

Олег Новак

Консультант
Національних
гарячих ліній
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Консультантка
Національних
«гарячих ліній»

Консультант
Національних
гарячих ліній

Тетяна Устінова
Консультантка
Національних
гарячих ліній

Юлія Аносова
Юристка

Тетяна Поминальна

Менеджерка зі
зв’язків з громадськістю

Анастасія Глазкова
Консультантка
Національних
гарячих ліній
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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 СтрадаУкраїна»

Facebook
Національної дитячої
гарячої лінії

Facebook
Національної
тренерської та
медіаторської мережі

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

Instagram
Національної дитячої
гарячої лінії

116 111 (з мобільного) або

YouTube
Національної
тренерської та
медіаторської мережі

0 800 500 225 (зі стаціонарних)
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