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ВСТУП
Розширення прав та можливостей, з якого починається сталий і збалансований 
розвиток на місцевому рівні, - це процес, в якому соціально ізольовані й дискриміновані 
особи або групи, особливо найбільш вразливі, отримують більше можливостей робити 
свідомий вибір, переводити його в площину практичних дій та досягати результатів. 

ООН Жінки спільно з Українським жіночим фондом, успішно застосували методологію 
Мобілізації громад для розширення можливостей (СМЕ) в постраждалих від 
військового конфлікту регіонах Донецької і Луганської областей на сході України. 
Станом на 2018 рік мобілізація громад для розширення можливостей була поширена 
і на Запорізьку область. Методологія СМЕ застосовується в рамках ініціативи ООН 
«Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали від 
кризи», що реалізовувалась ООН Жінки та ПРООН (Етап 1) за фінансової підтримки 
Європейського Союзу, а також в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах України, що реалізується ООН Жінки, ПРООН, Фондом ООН  
у галузі народонаселення і ФАО (Етап 2) за фінансової підтримки Європейського Союзу, 
Міністерства закордонних справ Норвегії та Міністерства закордонних справ Данії. 

Методологія СМЕ дає можливість в рамках програми підтримувати правозахисні та 
ґендерно-чутливі заходи, що відповідають принципу Цілей сталого розвитку «Нікого не 
залишити осторонь». 
 
Відповідно до міжнародних правозахисних стандартів програма за допомогою 
методології СМЕ сприяє подоланню нерівності й дискримінації, залученню членів місцевих 
громад та вирішенню ситуацій, в яких найбідніші, найбільш ізольовані та вразливі жінки 
стикаються з численними і різноманітними формами дискримінації. Підхід СМЕ дає 
можливість ефективно залучати їх до процесів прийняття рішень щодо надання послуг, 
розвитку на місцевому рівні та відновлення і забезпечення безпеки громади. 

Процес СМЕ допомагає вразливим жінкам і чоловікам розуміти свої права, розбудовувати 
власний потенціал, посилювати зв’язки з іншими членами громади і визначати пріоритетні 
заходи, що сприятимуть дотриманню їхніх прав. 

 В рамках процесу СМЕ ми на власному прикладі показуємо, як жінки 
можуть привносити позитивні зміни у своїх громадах, допомагаючи вразливим 
жінкам і чоловікам визначати існуючі проблеми і знаходити спільні рішення.  
І все це не зважаючи на значну близькість лінії розмежування  , - Олена, Золоте. 

В основі СМЕ лежать принципи дотримання прав людини і ґендерної рівності, а тому 
цей процес допомагає боротися з проявами дискримінації та демонструвати переваги 
відкритості до різних людей. Таким чином СМЕ пропонує покрокову інструкцію, яка 
дозволяє мобілізувати всіх громадян – жінок і чоловіків – дати їм можливість висловити 
свою думку і сприяє тому, щоб місцеві органи влади приймали рішення з урахуванням 
принципів дотримання прав людини і ґендерної рівності. 



6%24%

За підсумками 2018 року, в результаті мобілізації громад було створено/сформовано 
157 груп самодопомоги (кількість жінок – 876, чоловіків – 90; серед них 10% становлять 
ВПО, 6% - національні меншини, 6% - особи з інвалідністю, 9% - самотні батьки,  
7% - багатодітні родини, 24% - безробітні громадяни, 12% - пенсіонери) у 36 громадах 
Донецької, Луганської і Запорізької областей. 

10 КРОКІВ CME В УКРАЇНІ
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В основі процесу мобілізації громад лежить створення Ґендерного Профілю (Профілю 
громади). Це практичний інструмент, що дозволяє зібрати і проаналізувати інформацію 
про різні сфери економічного, політичного і соціального життя жінок і чоловіків у громаді,  
проблеми, з якими вони стикаються у сфері дотримання прав людини, ґендерної рівності 
та безпеки, а також запропонувати шляхи вирішення цих питань через прийняття місце-
вих політик і виділення коштів із місцевих бюджетів. Цей інструмент допомагає з’ясувати,  
як жінки і чоловіки в певній громаді чи населеному пункті реалізовують свої права на освіту, 
соціальний захист, охорону здоров’я, житло, зайняття спортом, участь в культурному житті, 
громадську безпеку, чи мають місце систематичні порушення прав людини і які причини 
цього явища. У Ґендерних профілях основна увага приділяється вразливим групам жінок 
і чоловіків, які залишаються поза увагою і потреби яких часто не враховуються в процесі 
планування і бюджетування місцевого розвитку. Аналіз зібраних даних дозволяє визначити 
потреби і пріоритети вразливих жінок і чоловіків з ґендерної точки зору і з урахуванням 
їхнього досвіду.

ВИЯВЛЕННЯ В ГРОМАДАХ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ 
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ЩО НАМ УЖЕ ВІДКРИВ ПРОЦЕС СМЕ
СФЕРА ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ВИКЛИКИ

ОСВІТА 
Закон гарантує доступ до освіти 
для кожного; у всіх громадах, 
залежно від їхнього розміру,  
є заклади дошкільної (3-6 років), 
початкової та середньої освіти; 
існує чітке розуміння необхідності 
ремонту і утримання освітніх 
установ. 

Відсутні дошкільні навчальні заклади 
для дітей до 3 років; не всі діти мають 
доступ до дошкільної і шкільної 
освіти. У деяких громадах діти з 
інвалідністю у зв’язку з недоступністю 
інклюзивних програм не беруть 
участь у формальному навчальному 
процесі; діти з вразливих груп 
(Роми, неповні сім’ї тощо) з різних 
причин не відвідують або перестають 
відвідувати (ромські дівчата) школу 
(через відсутність документів, 
транспортного сполучення,  
коштів на додаткові витрати).  
У громадах, розташованих поблизу 
лінії зіткнення, відвідування школи 
ускладнюється через загрози 
у сфері безпеки та зруйновану 
інфраструктуру. 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Рівень безробіття становить 
10%-20%; процес децентралізації 
сприяє збільшенню можливостей 
для працевлаштування, 
залучення інвестицій тощо. 

Розрив між існуючою кваліфікацією 
населення і потребами роботодавців; 
вразливі групи (Роми, ВПО, особи 
з інвалідністю, самотні батьки) 
стикаються з дискримінацією 
і мають нерівні можливості у 
працевлаштуванні. Жінки, зокрема 
вразливі жінки, стикаються з 
численними формами дискримінації 
за статевою та іншими ознаками 
(ВПО, Роми, інвалідність тощо). 
Жителі громад, розташованих 
поблизу лінії розмежування, 
мають обмежені можливості для 
працевлаштування у зв’язку  
з конфліктом і в більшості випадків 
змушені покладатися на гуманітарну 
і соціальну допомогу. Обмежені 
можливості для реінтеграції колишніх 
учасників АТО. 

УЧАСТЬ У ПРОЦЕСАХ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

В результаті процесу децентралізації 
влада стала ближчою до народу; 
існує високий рівень обізнаності  
про створення платформ для діалогу 
і механізмів ефективного залучення 
громадян до розвитку громад. 
Покращується комунікація між 
представниками влади і створеними 
групами самодопомоги. Жінки 
становлять більшість у місцевих 
радах. Підвищення розуміння 
того, що органи влади повинні 
відповідати за дотримання прав 
людини і забезпечення усіх рівними 
можливостями. 

Вразливі групи часто не знають  
про обговорення певних питань  
у громадах і не беруть у них участь; 
об’єднання і збільшення розміру 
громад спричиняє непропорційне 
представництво жінок в органах 
влади (чим більша ОТГ, тим менше 
представництво жінок).



ПОДАЛЬШІ КРОКИ
Постійний діалог і співпраця з місцевою владою з метою вирішення проблем, виявлених в 
ґендерних профілях, та пошуку можливостей, що відкриваються завдяки процесу децен-
тралізації. Відстоювання необхідності залучати групи самодопомоги до процесів прийняття 
рішень на місцевому рівні та включати погоджені заходи і спільно напрацьовані рішення 
до місцевих стратегій соціально-економічного розвитку, Програм соціально-економічного 
розвитку, цільових і бюджетних програм на 2020 рік. Підтримка їхнього виконання за схе-
мою надання малих грантів. 

Постійне відстоювання прав вразливих жінок і чоловіків, доведення необхідності врахову-
вати їхню думку і залучати їх до існуючих механізмів і процесів досягнення ґендерної рів-
ності, розбудова громад і забезпечення безпеки, таких як місцеві ґендерні координаційні 
ради, громадські робочі групи з питань безпеки, місцеві жіночі фракції.

СФЕРА ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ВИКЛИКИ

БЕЗПЕКА 
І ЗАХИЩЕНІСТЬ 
ГРОМАДИ 

Розуміння органами влади загроз 
у сфері безпеки, пов’язаних із 
конфліктом.

Погане розуміння різниці між 
загрозами, з якими в громадських 
та приватних місцях стикаються 
жінки і чоловіки. Велике небажання 
серед жителів громад обговорювати 
питання ґендерного насильства. 
Збільшення кількості загроз життю 
і безпеці жінок та чоловіків у 
громадах, розташованих поблизу 
лінії зіткнення; різний характер цих 
загроз. 

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ 
І ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я 

Реформа медицини покращила 
доступ до медичних послуг; 
машини  швидкої допомоги краще 
оснащені та швидше реагують на 
термінові виклики; сімейні лікарі 
доступні цілодобово; амбулаторії 
оснащені мінілабораторіями 
для обстеження і аналізів, існує 
електронна черга для запису до 
лікарів вузького профілю. Надання 
соціальних послуг онлайн, 
створення мережі ЦНАПів.

Нерегулярний прийом сімейних 
лікарів та непристосовані 
приміщення ФАПів, необхідність 
виїжджати у великі міста для 
отримання якісних послуг, що не 
завжди можливо через погане 
транспортне сполучення.
Погана обізнаність населення 
щодо наявних  соціальних послуг, 
попит набагато більше, ніж 
пропозиція, відсутність надання 
соціальних послуг жертвам 
ґендерно зумовленого насильства.  



Ця брошура була розроблена в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, 
яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН 
з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд 
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація 
ООН (ФАО). Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський 
Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, 
Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.


