
Київська Школа Рівних Можливостей  

Звіт за 2019 рік 
Місія КШРМ: 
 Об’єднуємо зусилля заради утвердження ґендерної рівності в суспільстві! 

 Ми хочемо, щоб світ став кращим для людей і щоб люди в ньому не зазнавали дискримінації 

та насильства. 

 Ми хочемо, щоб життя стало кращим завдяки нам, нашій праці та нашій творчості. 

 Ми вносимо свій посильний внесок у подолання торгівлі дітьми і викоренення найгірших 

форм дитячої праці. 

 Ми передаємо свій досвід іншим, щоб якомога більше людей включилося у рух за 
утвердження себе рівними серед рівних. 

 

Кодекс КШРМ: 
 Бути пунктуальними 

 Бути позитивними 

 Уникати суперечок, попереджати конфліктні ситуації, дотримуватися принципів 
ненасильства 

 Поважати думку кожного і кожної 

 Бути ґендерно чуйними 

 Бути чистими у думках вчинках і справах 

 Говорити та діяти від власного імені 

 Бути відкритими до нових знань, навичок, ідей, методів навчання 

 Дбати про власне здоров'я та оздоровлення навколишнього світу 

 Брати активну участь у розбудові українського громадянського суспільства 

 

Резюме : 

Київська  Школа Рівних Можливостей створена з метою участі у формуванні та 

реалізації політики рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Вона заснована  за 

ініціативи молоді 19 квітня 2002 року, і упродовж усіх наступних років одним з 
пріоритетних напрямків діяльності організації є проведення  роботи для вирішення 

найгостріших проблем у молодіжному середовищі.   

2019 рік був надзвичайно насиченим та продуктивним. Пріоритетним напрямком 

роботи залишається миротворча діяльність. Ми продовжуємо працювати з Резолюцією 

1325, проводимо інформаційну роботу щодо важливості виконання та моніторингу 

Національного плану дій. У роботі з молоддю використовуємо свій документальний 

фільм «Війна очима дітей»,  в основі якого – інтерв’ю з дітьми, які сьогодні є 

вимушеними переселенцями в рідній державі. Історії дитячих страждань, болю, 

непорозумінь – дуже емоційні і зворушливі. Вони не залишають байдужими нікого.  

Наш квест «Код миротворчості» – гра по станціях, яка розкриває творчий 

потенціал дітей, їхню природню винахідливість, бажання самореалізації через виконання 

різноманітних креативних завдань, –  став популярною та затребуваною формою роботи 

з дітьми та молоддю в царині миротворчості. 

Залишилася актуальною і вистава Ґендерного інтерактивного театру «Хочемо 

жити без війни». Вистава іде в Києві та регіонах.  

У 2019 році організація реалізувала три міжнародні театральні проекти в 

Німеччині. Здійснили дві поїздки до Польщі. Молодь активно включилася в роботу. 

Вперше ми взяли участь у конкурсі молодіжних організацій, об’явленому Міністерством 

молоді та спорту України. Наш проект «Ті, що надихають» був підтриманий, і ми 

опановували новий для нас напрямок роботи з державним казначейством. Проект був 
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цікавим, корисним для дівчаток з інвалідністю і перетворився в постійно діючу 
програму: ми об’єднуємо дівчат/жінок з інвалідністю, які є активними в своїх громадах 

та можуть мотивувати інших робити корисні справи, отже інвалідність – не завада.  

Цього року наші експерти взяли участь у підготовці альтернативної доповіді від 

України «Пекін + 25», а також у підготовці й проведенні заходів та матеріалів до 20-ліття 

відновлення Національної Ради Жінок України та до 100-ліття її утворення. 

У 2019 році продовжуємо працювати в напрямку успішного реформування нової 

української школи. Організували та провели низку практикумів для вчителів. 

1. «Критичне мислення школярів: навіщо і як його розвивати?» Критичне 

мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за останні 10 років стали 

основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. Критичне мислення зараз є 

модним трендом в освіті. Про те, що його розвиток має бути одним з наскрізних завдань 

навчально-виховного процесу, йдеться у Концепції Нової Української Школи. Для 

проведення заходу була запрошена розробниця і авторка посібників з критичного 

мислення Ірина Баранова.  

2 Мистецтво самопрезентації є актуальним як ніколи для сучасного вчителя. 

Треба відповідати викликам, вміти завойовувати авторитет учнів, стати для них другом 

та прикладом. Це важко, але треба опановувати це мистецтво. Для проведення була 

запрошена Яніна Нємая, наша улюблена експертка та тренерка.  

3. Взаємодія сім’ї та школи у формуванні особистості школяра. Програма 

передбачала серьозну розмову про партнерство закладів освіти та батьків.  Підвищення 

іміджу сучасного вчителя як фахового авторитету в ланці Школа – Батьки. Школа і Сім’я 

– єдиний організм, який забезпечує щасливе майбутнє наших дітей. Запрошений 

спеціаліст з питань сім’ї та сімейних відносин, доктор філософії Адріан Буковинський, 

який є експертом з цих питань. 
4. Нова українська школа – це школа щасливих дітей. Долучилися до 

соціального проекту Happy Ukraine, який реалізує в Україні Вікторія Андрієвська. 

HAPPY UKRAINE – соціальна ініціатива проектування майбутнього. Проект націлений 

на вміння аналізувати та обирати цінності.   5 тренерок-експерток організації пройшли 

навчання в рамках соціального проекту Happy Ukraine. Отримали сертифікати 

амбасадорів проекту. На базі гімназії № 318 «Міленіум» Амбассадори Happy Ukraine  

провели Уроки  «Щастя. Цінності. Сенси». Діти, вчителі й батьки обрали спільні 

цінності, визначили міссію і візію навчального закладу. 

Загалом заходи відвідали понад 1 500 осіб. 

 У рамках Міжнародної акції  «16 днів проти ґендерного насильства» Школою 

Рівних Можливостей проведено та ініційовано багато різнопланових тематичних 

активностей. Це масові заходи, тренінги, експертні дискусії, участь у Третьому  

Українському Жіночому Конгресі, участь у заходах до Дня прав людини у Верховній 

раді України (з нагоди відзначення 70-річчя Загальної декларації прав людини).  У ряді 

шкіл був проведений флешмоб «Біла Стрічка»  Цей захід ми започаткували і проводимо 

вже понад 10 років. У ньому беруть участь школярі початкових класів. Попередньо вони 

отримують інформацію про Акцію «16 днів проти ґендерного насильства», про 

символіку Білої Стрічки.  Потім у певний час сотні дітей одночасно збираються у 

великих приміщеннях (спортівні чи актові зали, коридори школи тощо), де заготовлені 

багатометрові паперові білі стрічки. Діти приходять з фарбами, олівцями, маркерами і 

створюють свій тематичний малюнок.  Діти готові своїм малюнком сказати своє «НІ!» 

насильству. Цей флешмоб вражає кожного, хто хоч раз його побачив. Це надзвичайно 

емоційний захід. Жодна школа не відмовилась проводити його знову і знову, 

спробувавши провести один раз. Діти початкової школи говорять, що це найпамятніша 

подія їхнього шкільного життя. Саме тому ми розширили коло учасників цієї акції і 

цього року до неї долучилися учні 5-7 класів!  
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В рамках акції тренери-експерти Школи Рівних Можливостей провели тренінг 
«Економічне насильство в сім’ї, його причини і шляхи подолання». Учасники та 

учасниці тренінгу – студентська молодь, жінки, які перебувають у декретній відпустці, 

освітяни, жінки, яким була цікава тема тренінгу. Серйозна розмова про економічне 

насильство в сім'ї. Статистика нещадна: 70% жінок піддавалися хоч раз в житті тому чи 

іншому виду насильства: фізичному, психологічному, сексуальному або економічному. 

Дехто з присутніх змушений був визнати, що у них уже є «комплекс жертви», який 

включає почуття провини за те, що відбувається, виправдання дій партнера та низьку 

самооцінку. З комплексом жертви дівчата не народжуються, жертвою стають в силу 

цілого ряду факторів. 

Важливою та ефективною формою роботи, також виключно нашою знахідкою, 

вважаємо формат форумів дівчат «Сьогодні просто дівчата – завтра миротворниці». 

Метою цих заходів є розкриття важливості активної участі жінок в сучасному 

суспільстві, підвищення самооцінки дівчат, самоусвідомлення унікальної ролі жінки, 

зокрема у припиненні війни. Подібні форуми дівчат проведено в Києві та регіонах.  

Створено вистави у форматі Форум-театру, за допомогою яких ми маємо змогу 

проводити діалоги. Методика Форум-театру є пошуком формули толерантності, чуйності 

та взаєморозуміння, яких потребує сьогодні суспільство. Діалог через театр. Вистава 

«Їхнє життя змінила війна» – це сумна реальність і тема, навколо якої вибудовується 

діалог.  Глядачі (вони ж і учасники/учасниці Форум-театру) – це психологи, освітяни, 

соціальні працівники, військовослужбовці, представники ВПО, лідери громадських 

організацій, державні службовці.  

Дуже затребуваною цього року була вистава Форум-театру на тему булінгу в 

школі. Вона була поставлена з учнями 187 школи, які потім провели діалоги в більшості 

шкіл Солом’янського району м. Києва, показали цю виставу на методоб’єднанні 

заступників директорів шкіл, були запрошені виступити на конференції з питань булінгу 

в школі. Конференція проводилась Департаментом освіти і науки м. Києва, наші юні 

актори й акторки стали учасниками передачі на радіо (Студія «Старшокласник»). І, 

нарешті, – досвідом використання методики Форум-театру в роботі по запобіганню 

проявам насильства в школі зацікавились представники Міністерства освіти Литви, які 

запросили директора школи та творчий колектив до Литви поділитися досвідом роботи. 

Це справжня перемога, адже понад 10 років ми активно впроваджуємо в Україні 

методику Форум-театру як формулу виходу з кризових ситуацій. 

Наша співпраця з бізнесом, початок якої був закладений у 2018 році, розвивається 

та приносить свої результати та позитиви.  Наші партнери присутні на заходах, бачать 

виступи театру і їм це подобається. Вони налаштовані на реалізацію конкретних 

соціальних доагострокових проектів. Це  - важливе досягнення нашої команди.   

 

 

Наші Партнери 

Щиро дякуємо за плідну співпрацю: 
 Міністерству соціальної політики України  

 Міністерству молоді та спорту України  

 Міністерству освіти і науки України 

 Офісу Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; 

 Київському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міськдержадміністрації 

 Київському міському центру сім’ї «Родинний дім» 

 Посольству Німеччини в Україні 

 Посольству Фінляндії в Україні 
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 Посольству Швеції в Україні 

 Міжнародній Організації Міграції (МОМ) 

 Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 

 Міжнародній організації ЕСРАТ  

 Міжнародному правозахисному центру “Ла Страда - Україна” 

 Українському Жіночому Фонду 

 Національній Раді Жінок України, 

 Інформаційно-консультативному жіночому центру 

 Жіночому консорціуму України 

 Київському міському центру роботи з жінками 

 Київським середньозагальним школам 

 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з управління активами 
"Реді-Інвест" (ТОВ"КУА "Реді-інвест")     

  
 

ПРОЕКТИ ШКОЛИ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (2019) 
 

●  «Ті, що надихають». Польсько-український молодіжний обмін (2019) 

Головною метою проекту було зміцнення співпраці і солідарності активних молодих 

людей з України і Польщі, зокрема дівчат з інвалідністю. Підвищення незалежності 

дівчат з інвалідністю завдяки отриманню нових компетентностей, набуттю нових 

навичок та включенню в активний соціум. «Ті, що надихають» – це дівчата з 

інвалідністю, які займають активну життєву позицію і мотивують інших мріяти і 

досягати мрій. Це також  молоді люди, котрі працюють з інклюзивною молоддю, що має 

особливі потреби. Проект проходив на двох майданчиках. Спочатку в Україні, в Києві та 

чарівному передмісті Ірпені, де жили учасниці та учасники незабутньої зустрічі. Перший 

період тривав з 11 по 14 вересня, коли ми зустрічали польських друзів у себе в Україні, 

другий – з 5 по 9 жовтня у мальовничому місті Краків, де побували українські учасниці. 

Проект став логічним продовженням співпраці Школи Рівних Можливостей з Фундацією 

«Добра Воля», можливістю підсилити, конкретизувати та розширити цю співпрацю 

Партнерський внесок Фундацією «Добра Воля», м. Краків, Польща, Аліна Добошевська,  

Alina Doboshevska, +48 60 5720 717  <adoboszewska@gmail.com   

Фінансування Мінмолодьспорт Мінмолодьспорт  <kultmolodi@ukr.net> Контакт 

"Валентина Коляда"  valens@bk.ru +38 0939814410 

●  Доступ до Верховенства права осіб, що постраждали від домашнього 

насильства (2019 – 2020)  

Мета проекту покращити доступ до Верховенства права особам, постраждалим від 

домашнього насильства, що проживають у маленьких містах та селах.  

Проект здійснюється Національною Радою Жінок України за фінансової підтримки 

Посольства Королівства Нідерландів в Україні (програма МАТРА).  

Виконується в партнерстві з організаціями – членами Національної Ради в низці регіонів 

України. Київська Школа Рівних Можливостей бере участь у реалізації цього проекту в 

Черкаській обл. (м.Золотоноша). Проектом передбачається налагодження співпраці з 

місцевою владою, надання повного комплекту послуг особам, що постраждали від 

домашнього насильства, розробка рекомендацій щодо покращення доступу до 

Верховенства права на місцевому рівні, лобіювання змін до Закону про домашнє 
насильство. Цього року проведено мультидисциплінарний круглий стіл та серію  

тренінгів для представників різних підрозділів та служб, які залучені до вирішення 

питань насильства в сім’ї, протидії насильству та допомоги потерпілим. Також 

інформаційні заходи та інтерактивні програми з метою протидії насильству в сім’ї були 

mailto:adoboszewska@gmail.com
mailto:Мінмолодьспорт %20%3Ckultmolodi@ukr.net%3E
mailto:valens@bk.ru
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проведенні серед молоді м. Золотоноша. Понад 150 жінок міста підписали Звернення до 
Президента України Володимира Зеленського зі своїми пропозиціями щодо подолання 

насильства, корупції та стосовно прискорення ратифікації Стамбульської конвенції – 

комплексного міжнародного акту спрямованого на захист, запобігання, судову 

відповідальність і вироблення стратегії у протидії насильству стосовно жінок та 

домашньому насильству. 

Контакти Голова Національної Ради жінок України Людмила Порохняк-Гановська. 

laporokh@gmail.com +380504438100 

● Міжнародний театральний проект (березень 2019). Молодь європейських 

країн об’єдналась, щоб згадати про рух хіпі: що їх об’єднувало, які цінності, які ідеї, яке 

значення мала ця субкультура для кожної країни. .Молоді актори Школи Рівних 

Можливостей (15 осіб) підготували своє бачення впливу хіпі на розвиток суспільства. 

Сьогодні ми говоримо вже про100-річну річницю від початку цього руху в світі. 

Олденбург – це був своєрідний центр, де починався та розгортався цей рух. Учасники 

проекту спробували відтворити події 100річної давнини, щоб відчути подих тих часів. 

Унікальний, креативний  та  надзвичайно емоційний проект.    
Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg, Dettmar Koch, Weiße Rose 1,26123 Oldenburg,Tel.: 

+49 441 3801260, Fax: +49 441 99860434, d.koch@jugendkulturarbeit.eu, 

www.jugendkulturarbeit.eu 

● Німецько-польсько-український молодіжний обмін (травень 2019). 30 

молодих  людей зібралися в Олденбурзі (Німммеччина) для реалізації театрального 

екологічного проекту. Україну представляли активні волонтери Школи Рівних 

Можливостей (10 осіб). Результатом роботи стала вистава, яку показали містянам в 

центрі Олденбурга.  
Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg, Dettmar Koch, Weiße Rose 1,26123 Oldenburg,Tel.: 
+49 441 3801260, Fax: +49 441 99860434, d.koch@jugendkulturarbeit.eu, 

www.jugendkulturarbeit.eu  
Ювілейний 10 спільний театральний проект з Dettmar Koch. 

● Міжнародна зустріч партнерів в Олденбурзі (листопад 2019). В Олденбурзі 

зустрілися партнери Німеччини, Польщі, України для обміну враженнями та планування 

спільних проектів на майбутні роки. Були проаналізовані проекти, які відбувалися в 

попередні 5 років, їх значення та вплив на світогляд молоді. Jugendkulturarbeit e.V. 

Oldenburg, Dettmar Koch, Weiße Rose 1,26123 Oldenburg,Tel.: +49 441 3801260, Fax: 

+49 441 99860434, d.koch@jugendkulturarbeit.eu, www.jugendkulturarbeit.eu  
● Впровадження в Україні методики «усна історія» та здійснення архівування 

матеріалів.  

Продовжуємо системну роботу по впровадженню в Україні методики Усна історія.  Це 

майстер-класи, які передбачають теоретичний блок і практичне відпрацювання – 

здійснення інтерв’ювання та обробку матеріалів за методикою усної історії. Також 

проектом передбачені навчальні візити активістів українських неурядових організацій, 

що працюють у сфері усної історії та громадських архівів до Польщі. Протягом 2019 

року Аліна Добошевська взяла інтерв’ю у сільських жінок Чернігівської області та 

створила надзвичайно емоційний фільм про життя самотніх жінок в маленьких 

віддалених селах Чернігівської області України. 

Фінансування здійснювалося  Фундацією «Добра Воля», м. Краків, Польща, Аліна 

Добошевська,  Alina Doboshevska, +48 60 5720 717  <adoboszewska@gmail.com   

●Впровадження методики форум-театру у виховний процес школярів. 

Продовжуємо системне впровадження форум-театру в Україні. Світовий досвід показав 

ефективність цієї методики в профілактичній роботі зі школярами в питання булінггу, 

насильства, негативних звичок тощо. Наш особистий досвід також підтверджує дієвість 

цієї методики. Низку майстер-класів з постановкою та презентацією іистав провели в 

школах Києва та регіонах . Це стало можливим завдяки підтримці ТОВ «КУА «Реді-

mailto:laporokh@gmail.com
mailto:d.koch@jugendkulturarbeit.eu
mailto:d.koch@jugendkulturarbeit.eu
http://www.jugendkulturarbeit.eu/
mailto:d.koch@jugendkulturarbeit.eu
http://www.jugendkulturarbeit.eu/
mailto:adoboszewska@gmail.com
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інвест»  (Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з управління активами 

"Реді-Інвест"), Наконечний Тарас Стапанович, т.+38 050 411 0131, t.nakonechniy@ready-

invest.com.ua). 

● Ґендерна просвіта населення 

Програма ґендерної просвіти Київського міського центру сім’ї «Родинний дім», 

в якій ми беремо постійну участь, здійснювалася протягом року. Мета – надати ґендерні 

знання освітянам м. Києва.  

● Ґендерний інтерактивний театр 

Ґендерний інтерактивний театр – один з основних постійно діючих, найулюбленіших 

і найефективніших проектів Школи Рівних Можливостей.  

Сьогодні театр є серцем Школи Рівних Можливостей. 

Основний принцип роботи Школи – "рівний – рівному", тобто робота серед 

однолітків – втілюється і в діяльності інтерактивного театру. Вистави за участю підлітків 

та молоді найкраще сприймаються саме підлітковою аудиторією. 

"Я вважаю, що театр – це найкраща форма викладення необхідної актуальної 
інформації для молоді, бо сприймати матеріал краще візуально", – Роман Коломієць,   

тренер ШРМ. 

В репертуарі театру більше десяти вистав, в яких задіяні близько сотні учасників і 

учасниць. 

● Запобігання комерційній сексуальній експлуатації дітей (КСЕД) 

Школа Рівних Можливостей входить до мережі організацій в Україні, створеної для 

ефективного подолання КСЕД. Юні тренери й тренерки Школи Рівних Можливостей 

беруть участь у реалізації проекту "Запобігання КСЕД" за сприяння  міжнародної 

організації ЕСРАТ. Проводилися тренінги із зазначеної тематики, метою яких було 

інформування учасників та учасниць щодо існування найгірших форм дитячої праці, 

комерційної сексуальної експлуатації людей для попередження розповсюдження цього 

явища та залучення підлітків до конкретних дій з викоренення найгірших форм дитячої 

праці та КСЕД. 

На основі матеріалів, наданих ЕСРАТ-International, юні тренери/ки розробили 

тренінг "Подолання КСЕД та реабілітація дітей, які зазнали КСЕД". Він розрахований на 

дітей групи "ризику" (з неблагополучних сімей, дітей-сиріт, з багатодітних сімей і т.д.), а 

також на учнів та учениць загальноосвітніх шкіл.  

Протягом року були проведені тренінги для психологів загальноосвітніх шкіл (10 

тренінгів), лідерів шкільного самоврядування (5 тренінгів). 

Крім того, Школа Рівних Можливостей брала участь у розробці інформаційних 

матеріалів щодо проблеми КСЕД. 

Інформаційно-інтерактивні програми за участю Ґендерного інтерактивного театру, за 

якими працювала Школа Рівних Можливостей, були однією з найефективніших форм 

запобігання найгіршим формам дитячої праці та КСЕД.   

 

Наші пріоритети у майбутньому 
 

Реалізація Стратегічного плану розвитку організації до 2020 року у трьох 

напрямках: 

 

НАПРЯМОК  А.  Покращення внутрішньої організаційної структури 

 

НАПРЯМОК  В.  Більш ефективне виконання статутних завдань 

 

mailto:t.nakonechniy@ready-invest.com.ua
mailto:t.nakonechniy@ready-invest.com.ua


 7 

НАПРЯМОК С. Зміцнення зовнішніх зв’язків та підвищення власного іміджу на   

національному та міжнародному рівнях 

 

Звіт затверджений на засіданні правління 9 лютого 2020 року. 


