Школа Рівних Можливостей
Звіт за 2015 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

Історія ШРМ:
ШРМ як неформальне об'єднання діє з 1999 року. Школа Рівних Можливостей – одна з
найпотужніших в Україні організацій, яка працює в 19 регіонах України і налічує 750
юних тренерів і тренерок та сотні волонтерів.
Дата офіційної реєстрації Київської Школи Рівних Можливостей – 19 квітня 2002 року.
Діяльність Школи здійснюється у більшості регіонів України, а також у Польщі і
Німеччині.
За 14 років самостійно здійснено понад cімдесят проектів соціального, інформаційнопросвітницького та освітнього спрямування. ШРМ також бере участь у багатьох
спільних проектах, програмах та ініціативах.
Навчальні програми Школи Рівних Можливостей розроблено спільно з Академією
Сприяння Освіті (США), та Міністерством освіти і науки України на основі сучасних
інноваційних тренерських методик з урахуванням найгостріших соціальних проблем, що
стосуються різних верств нашого суспільства.

Наші досягнення у 2015 році:
Створення анти дискримінаційної мережі «Гендерна обсерваторія», яка об’єднала 46
громадських організацій
Отримали подяку Київського міського голови В. Кдичка «За вагомий внесок у справу
підтримки та допомоги учасника АТО, активну громадянську позицію»
Відправили на оздоровлення та реабілітацію до Польщі дві групи дітей-переселенці з
Криму, Луганська, Донецька (40 осіб)
Увійшли до громадської гендерної ради при МФО «Рівні можливості» (Лариса Колос,
Валерій Данилін, Лілія Гук)

Наші Партнери
Щиро дякуємо за плідну співпрацю:





















Міністерству освіти і науки України
Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Київському міському центру соціальних служб для сім’ї та молоді
Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Київської
міськдержадміністрації
Київському міському центру сім’ї «Родинний дім»
Данській Раді у справах біженців
Проекту «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент»
Посольству Швеції в Україні
Посольству Фінляндії в Україні
Посольству Німеччини в Україні
Посольству Польщі в Україні
Фундація «Добра Воля» (Польща, Краків)
Міжнародній Організації Міграції (МОМ)
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Міжнародній організації ЕСРАТ
Міжнародному правозахисному центру “Ла Страда - Україна”
Українському жіночому фонду
Жіночому консорціуму України
Київському міському центру роботи з жінками
Київським середньозагальним школам

Навчальні Молодіжні Програми
Упродовж 2015 року Школа Рівних Можливостей здійснювала свою
роботу за такими навчальними програмами для молоді:
Національне патріотичне виховання молоді
Мета – виховання національно свідомої молоді. Програма складається з громадянської
освіти та громадянського виховання; патріотичного виховання; правового виховання;
морально - етичного виховання на основі вивчення традицій українського народу;
соціального проектування та учнівського самоврядування;
Робота з дітьми та молоддю вимушеними переселенцями та з їхніми батьками.
оздоровлення та реабілітація дітей з АР Крим, Донецької та Луганської обл..
Мета – адаптпация дітей переселенців, спонукання до діалогу, допомога у вирішенні
різних питань, консультування. розкрити проблеми дітей-біженців в Україні, виховання
в суспільстві несприйняття всіх форм насильства, особливо таких як несприйняття
людей з відмінними думками.
Ефективне лідерство і комунікації"
Мета – ознайомити слухачів з поняттям лідерства; надати можливість розкрити і
розвинути власні лідерські якості, навчитися налагоджувати партнерські стосунки.
Ґендерна освіта
Мета – розкрити, що таке рівні права і рівні можливості чоловіків і жінок, відшукати
шляхи подолання ґендерних стереотипів та виховати повагу до іншої статі, дати основи
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гендерних знань.
Запобігання торгівлі людьми"
Мета – спільний пошук шляхів подолання проблем, пов'язаних з ганебним для
цивілізованого суспільства явищем торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми.
Здоровий спосіб життя та репродуктивне здоров’я"
Мета - дати відповіді на різноманітні питання, пов'язані зі здоровим способом життя.
Жити, не порушуючи правил, встановлених для себе. Протидія абортам. Наше кредо
“Бути здоровим – це модно!”.
Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління в молодіжному
середовищі
Мета – інформування про небезпеку зазначених явищ, їхне поширення в Україні і шляхи
захисту від них. Створення здорового середовища.
Протидія різним формам насильства", «Ні!» насильству над дітьми
Мета - визначити поняття насильства та засоби його профілактики. Відпрацювати
практичну модель превентивної роботи серед молоді.
Запобігання комерційній сексуальній експлуатації дітей
Мета – допомогти зрозуміти краще поняття «комерційна сесуальна експлуатація дітей».
Дати відповідь на питання чи це є проблема тільки дівчат?
Наші людські права
Мета - ознайомити якнайширшу аудиторію з правами людини та визначити можливості
їх застосування на практиці. Кредо Школи - захист конкретних прав особистості,
громадянина і громадянки.
Від ґендерної культури – до толерантності в суспільстві
Мета – участь кожного і кожної у створенні толерантного соціуму: у ставленні до іншої
статі, до людини іншої національності, віросповідання, громадянства. Формування
моделі та відпрацювання методик “безпечної школи”, підготовка медіаторів для
розв’язання конфліктів у молодіжному середовищі.
Школа усвідомленого батьківства”
Мета - робота з батьками, вчителями та дітьми, обговорення прав дітей та дорослих,
погляди на стосунки в сім’ї з боку дорослого та дитини.
Допомога бійцям АТО, проведення благодійних ярмарок, збір коштів, теплих речей,
виготовлення подарунків та написання листів бійцям.

ПРОЕКТИ ШКОЛИ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (2015)
«Якщо ти поруч…».
Проект, що змушує людину дати відповідь на питання: що я особисто можу зробити для
людей, які залишили свої домівки, друзів та близьких і починають нове життя на новому
місці. Проект спрямований на інтеграцію дітей ВПО та діалог між дітьми, на вирішення
конфліктів та сучасних викликів, з якими стикається суспільство. Методика форум3

театру є пошуком формули толерантності, чуйності та взаєморозуміння, яких потребує
сьогодні суспільство. Діалог через театр. Глядачі (вони ж і учасники/учасниці форумтеатру) – це кияни та діти-переселенці, які сьогодні шукають спільну мову. Вистави
форум-театру – це реальні історії людей зі сходу та Криму – проходитимуть у
навчальних закладах, де навчаються діти переселенців. Вистави розраховані як на самих
дітей, так і на батьків і вчителів, що сприятиме утвердженню толерантності в шкільних
колективах і суспільстві в цілому.
Фінансування: Крим SOS Kabrel Nadiya Community based protection assistant
CrimeaSOSCell: +38(063) 0731619,095 031 53 97Nadiya Kabrel nadiya.kabrel@krymsos.com
Навчання та налагодження антидискримінаційних зв'язків українських
недержавних організацій (2015)
Основою проекту є створення мережі "Ґендерна обсерваторія", до складу якої увійшли
46 українських громадських організацій, що працюють із молоддю в області
громадянського суспільства, гендерної рівності та боротьби з дискримінацією. Протягом
року в рамках проекту відбувалася низка майстер-класів для представників
громадянського суспільства. Підсумкова зустріч в рамках проекту відбулася у форматі
форуму громадських організацій, який пройшов 5 – 10 листопада у Києві.
Фінансування: „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji.
через Фундацію «Добра Воля», м. Краків, Польща, Аліна Добошевська, Alina
Doboshevska, +48 60 5720 717 <adoboszewska@gmail.com>
«Не продавайся!» (2015) проект передбачав інформування учнів ПТУ та шкілінтернатів щодо торгівлі людьми, зокрема дітьми. В рамках проекту було підготовлено
команду молодих тренерів з числа учнів шкіл, шкіл-інтернатів та закладів професійної
освіти.
Сертифікати отримали 36 молодих лідерів
Більше 50-ти тренінгів було проведено молодими тренерами в школах-інтернатах та
училищах, вони стали і акторами форум-театрвів, які були створені в рамках проекту.
3 000 учнів шкіл та професійно-технічних училищ отримали інформацію стосовно
проблеми торгівлі людьми
Фінансування: Ла Страда-Україна Катерина Бороздіна, Директор Департаменту
експертизи, моніторингу та законотворчої діяльності ГО "Ла Страда-Україна"
+38044 205-36-95, +38067-49-000-31, katerina-borozdina@ukr.net
Ґендерна освіта населення (2013-2015)
Проведення тренінгів, семінарів, інтерактивних занять, вступів Гендерного
інтерактивного театру для освітян та соціальних працівників.
Міська програма ґендерної просвіти Київського міського центру сім”ї «Родинний дім».
Галина Козлова Galyna Kozlova kozlova2008@ukr.net +38044 422 10 69, cell. +38 097 387
04 54
Підвищення рівня організаційного розвитку (2014-2015 рік)
грант (ваучер) Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського
почину ІСАР «Єднання» на фінансування змін та посилення організаційного розвитку
Громадської організації в рамках «Програми з організаційного розвитку ОГС» на
проведення аудиту та розробку стратегічного плану на п’ять років
Фінансування: Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину
«Єднання», +38 044 201 01 60, ednannia@isar.net.ua
У чистому світі не хворіють діти (2014 – 2015 )
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Соціальний проект бренду Domestos компанії Unilever. Мета проекту: вберегти школярів
молодших класів від невидимої загрози - шкідливих бактерій та навчити їх правилам
гігієни.
В рамках проекту розроблено цикл навчальних мультиків, захоплююча онлайн-гра,
спеціальний сайт, сторінки в соцмережах, конкурси з призами, освітні матеріали для
батьків та дітей. Школа Рівних Можливостей здійснювала координацію проекту з МОН,
регіональними управліннями освіти, організовувала інформаційні освітні заходи в
навчальних закладах, ТРЦ для дітей та батьків, розробляла сценарії інтерактивних
програм, театралізовані ігри, майстер-класи тощо. Ітогом проекту було переобладнання
санвузлів у школах-переможцях конкурсів.
Фінансування : ТМ Domestos через event-agency CLEVER Group, Тетяна Дмитраш,
Account Director
г. Киев, ул. Михаила Коцюбинского, 4-Б, оф. 4, +38 044 492 8904, +38 067 4465853
"Татьяна Дмитраш" dmitrash@clever-group.com.ua
«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,
юний тренер ШРМ.
В репертуарі театру більше п’ятнадцяти вистав, в яких задіяні близько сотні
учасників і учасниць.
«Запобігання комерційної сексуальної 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, була однією з найефективніших форм
запобігання найгіршим формам дитячої праці та КСЕД.
“Юнаки проти насильства"
Тема протидії насильству знаходиться в центрі уваги просвітницьких програм
Школи, окремим навчальним блоком входить до програми тренінгів.
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Школа Рівних Можливостей щорічно бере участь у Всеукраїнській акції "16 днів
проти ґендерного насильства", яка проходить з 25 листопада по 10 грудня, плануючи
цілий комплекс різноманітних заходів.
Ініціативна група "Юнаки проти насильства" основним завданням вважає
розгортання однойменної мережі з метою:
- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді
через масові заходи, акції, тренінги, тематичні дискотеки,
театральні інтерактивні гендерні вистави;
- індивідуальної роз'яснювальної роботи серед своїх ровесників щодо
профілактики насильства.
До ініціативної групи входять як представники тренерської групи, так і волонтери. Їх
коло виходить за межі учасників Школи Рівних Можливостей. До спільних дій
залучаються юнаки з інших молодіжних громадських організацій, а також
військовослужбовці та допризовники, студенти, юні журналісти і т.д.
З 2011 році мережу очолює експерт-наставник Олесь Савенок, член правління ШРМ.
Рух "Юнаки проти насильства" поширює ідеї нових ґендерних стосунків у
суспільстві та сім'ї та нових ґендерних ролей чоловіків у формуванні соціуму без
насильства.
Базовою основою для створення мережі "Юнаки проти насильства" є засадничі ідеї
Школи Рівних Можливостей, викладені в її кодексі: не вирішувати спірні питання через
суперечки, не критикувати думку інших, не діяти насильницькими методами у вирішенні
конфліктних ситуацій тощо.
"Юнаки проти насильства" засуджують будь-які форми й прояви агресії і в сім'ї і в
суспільстві. Формуючі нові стосунки в сім'ї, в колі друзів і колег, ми закладаємо
фундамент нових стосунків у суспільстві.
Беручи за приклад досвід експертів та старших колег – чоловіків, навчаючись у них,
ми вчимося самі і вчимо своїх ровесників жити без насильства.
Ми беремо активну участь у формуванні нової громадської думки і нових
ненасильницьких ґендерних традицій і правил.
Досвід руху «Юнаки проти насильства» у звітному році був висвітлений на
Міжнародній конференції в Молдові.
«Школа усвідомленого батьківства»
Волонтерський проект здійснювався на базі загальноосвітньої школи № 187.
Мета його встановлення гармонії в стосунках між батьками, вчителями та дітьми.
“Недільна школа ґендерної рівності для тренерів і тренерок”
Тренінговий курс, який проводиться на базі школи №187 з групою волонтерів та
юних тренерів і тренерок Школи Рівних Можливостей, які пройшли основні базові
тренінги за програмою ШРМ. Для цієї групи постійно розробляються нові тренінги для
підвищення їх тренерської кваліфікації. Запрошувались тренери –експерти високого
рівня для роботи з групою.
Учасники і учасниці проводять тренінги для своїх однолітків в школах району. Крім
того група активно беруть участь у розробці нових театральних постановок і створенню
інтерактивної програми.

Наші пріоритети у майбутньому
Бачення Школи Рівних Можливостей
Основні результати, яких маємо досягти до 2016 року:
 З метою подолання насильства стосовно жінок і звернення уваги суспільства на цю
проблему імплементувати Алгоритм взаємодії структур при наданні допомоги
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жертвам насильства, розроблений в рамках спільного з Міністерством у справах
сім’ї, молоді та спорту проекту в пілотних регіонах, у завдання та плани всіх регіонів
України.
 З метою розгортання жіночого руху в Україні ініціювати (на базі Київського міського
центру роботи з жінками і нині діючого Жіночого народного клубу) створення
Жіночої народної школи і взяти активну участь в її діяльності.
 З метою формування молодіжного ґендерного руху відновити проведення
загальноукраїнських Літніх та Зимових ґендерних шкіл.
 Ініціювати формування і взяти участь у роботі Стратегічної ґендерної експертної
платформи та Громадянського форуму «За ґендерну рівнясть», результатом чого
має стати зміцнення національного механізму з утвердження рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
 З метою захисту прав дітей продовжити впровадження постійно діючих програм
«Вчимося себе захищати». Підготувати на базі Київської Школи Рівних
Можливостей 150 юних тренерів з проблематики прав дитини для подальшої роботи
з учнівською молоддю за принципом «рівний – рівному» і забезпечити регулярне
підвищення їх кваліфікації.
 Для вирішення реальних проблем кожної людини, яка опинилася в кризовій ситуації,
розширити рамки використання методики форум-театру як результативної форми
соціальної роботи недержавних організацій та центрів соціальних служб.
 З метою зменшення проявів насильства в молодіжному середовищі поширити рух
«Юнаки проти насильства», започаткований ШРМ у 2002 році, на всі регіони
України. Провести Всеукраїнську конференцію.
 Ґендерний інтерактивний театр легалізувати як структуру, що забезпечує найбільш
ефективну просвітницьку і превентивну роботу в подоланні ґендерних стереотипів і
просуванні ґендерної рівності.
Для зміцнення потенціалу організації та її відділень у регіонах забезпечити більш
стабільне фінансування.

Розбудова мережі громадських організацій «Гендерна обсерваторії»

Звіт затверджено за засіданні правління 22 січня 2016 року
Голова правління

Л.Колос
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