
Київська Школа Рівних Можливостей  
Звіт за 2017 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.   

2017 рік організація працювала дещо зі зміненим статусом. Після обов’язкової 
перереєстрації відбулися певні корективи у структурі Міжнародної Школи Рівних 
Можливостей. У відповідності до нового законодавства наші регіональні відділення 
зареєструвалися як самостійні організації (хто хотів) і тепер вони є просто партнерами 
МШРМ. Київська Школа Рівних Можливостей є базовою організацією, де 
відпрацьовуються всі програми, методики, ініціативи і здійснюються всі проекти. Під 
час проведення конференції до складу правління Київської Школи Рівних Можливостей 
увійшло багато молоді. Це певним чином вплинуло на програмні засади Школи Рівних 
Можливостей: ще більше уваги дітям та молоді. Враховуючи політичну ситуацію в 
Україні, пріоритетним напрямком роботи на 2017 рік була визначена миротворча 
діяльність.  

Протягом року експертами організації вивчені та проаналізовані світові тенденції 
і кращі практики в царині миротворчості та миробудування, а також у вирішенні 
військових конфліктів та реінтеграції територій. Наразі підготовлений до друку 
посібник, в якому узагальнено досвід роботи Школи Рівних Можливостей у 
миротворчості.  

Були створені інформаційні продукти для проведення миротворчої роботи в 
молодіжному середовищі. Це, перш за все, документальний фільм «Війна очима дітей». 
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В основі фільму – 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.  

Розроблено квест «Код миротворчості» – гра по станціях, яка розкриває творчій 
потенціал дітей, їхню природню винахідливість, бажання самореалізації через виконання 
різноманітних креативних завдань. Квест став популярною та затребуваною формою 
роботи з дітьми та молоддю в царині миротворчості. Приклад: під час проведення 
щорічного свята «Юнь Києва запрошує», в організації та проведення якого КШРМ 
завжди бере участь, наш квест був найпопулярнішою грою, понад 200 осіб виявили 
бажання взяти участь у квесті.  

Експертами розроблена інтерактивна інформаційна програма для роботи з 
великими аудиторіями молоді. Протягом року проведено 45 великих інформаційних 
кампаній в Києві та регіонах. 

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. Протягом року проведено понад 50 таких діалогів у 
Києві та в регіонах. 

Творчим колективом Гендерного інтерактивного театру була розроблена та 
поставлена вистава «Хочемо жити без війни». Актори – школярі, точніше школярки (у 
виставі зайняті виключно дівчата). Вистава змальовує сьогодення через реальні емоційні 
дитячі історії, змушує глядачів замислитися над проблемою війни і миру та відповісти на 
питання: «Що може зробити кожна людина, щоб наблизити мир в Україні».  Вистава 
була поставлена в декількох школах Києва та у п’яти регіонах України.  

Всі напрацювання увійшли в посібник. 
Досягненнями організації вважаємо: 

• Проведення Національного форуму миротворців, участь у якому взяли понад 700 дітей 
з різних регіонів України.  

• Ініціювання дітьми та молоддю, спільно з Національною радою жінок України, 
звернення до Ради безпеки ООН щодо прийняття Резолюції «Діти. Мир. Безпека». 

• За ініціативи Школи Рівних Можливостей за підтримки Національної ради жінок 
України розробляємо медаль юного миротворця. 

• Активізація участі жінок у прийнятті рішень у громадах, зокрема у миротворчій 
діяльності: розроблення форми і проведення вибіркового моніторингу Резолюції 1325 
та відповідного Національного плану дій у двох містах районного значення 
Краматорську і Золотоноші, а також у Донецькій ОДА – по області. 

• Розширення території активності: організація активно працює в Краматорську, 
Маріуполі (Донецька обл.),  в Золотоноші (Черкаська обл.,) у двох сільських громадах 
Миколаївської та Херсонської областей. 

 
 
 
. 
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Наші Партнери 
Щиро дякуємо за плідну співпрацю: 

• Міністерству соціальної політики України  
• Міністерству освіти і науки України 
• Офісу Уповноваженого з прав людини; 
• Міністерству фінансів України; 
• 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» 
• Програмі демократичних грантів Посольства США 
• Міжнародному фонду «Відродження» 
• Програмі рівних можливостей та прав жінок ПРООН 
• Посольству Фінляндії в Україні 
• Посольству Швеції в Україні 
• Посольству Німеччини 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 

 
ПРОЕКТИ ШКОЛИ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (2017) 
 
●«Війна і Мир: участь дітей у миротворчості» 
Фінансування: проект здійснювався за фінансової підтримки Міністерства Закордонних 
справ Федеративної Республіки Німеччина через Посольство Німеччини в Україні 
(Договір від 24.01.2017року).Контакти: Dorothee Mieczkowski/Дороте Мечковскі 
Legal and consular section/Консульсько-правовий відділ 
 German Embassy/Посольство Федеративної Республіки НімеччинаWul. Bohdana 
Chmelnyzkoho 25/ вул. Богдана Хмельницького, 2501901 Kyiv/| 01901 Київ  T: +380 44 
2811 -332 / -100 , F: +380 44 281 13 83  
: .KIEW RK-10 Mieczkowski, Dorothee <rk-10@kiew.auswaertiges-amt.de> 
  
●Резолюція 1325 як інструмент утвердження рівності, справедливості, миру 
Мета проекту: відпрацювання шляхів і механізмів спільної участі у реалізації 
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325 на місцевому 
рівні в кількох регіонах з подальшим поширенням набутого досвіду в масштабах країни. 
Завданнями проекту передбачається: 
- Широке інформування громадськості про Резолюцію РБ ООН № 1325 та важливість 
ролі жінок у підтримці та зміцненні миру й безпеки, а також про заходи держави щодо її 
виконання – через проведення 10 інформаційних кампаній за участю театру, 6 круглих 
столів, 10 діалогів у форматі форум-театру, показ фільму, публікації у пресі. 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=OrinGo82O1snnKSROSDLFuvUEhV4JheLnACS94s50pMcFGOkYPsbnKSRmpeLF2Jwt28Z0h1cJ_3LFh8Znu1e0AigFK-
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- Підвищення відповідальності місцевої влади за реалізацію Національного плану дій, 
зокрема щодо врахування потреб жінок, представників ВПО та залучення їх до процесів 
миробудування і прийняття рішень – через розробку і прийняття місцевих планів дій та 
створення міжвідомчих робочих груп із залученням жінок для їх виконання.   
- Підвищення обізнаності цільових груп та представників влади, відповідальних за 
реалізацію Національного плану дій, про Резолюцію РБ ООН № 1325 та необхідність 
участі жінок у  миротворчих процесах – через проведення 20 навчальних тренінгів. 
- Налагодження співпраці організацій гендерного спрямування з представниками влади, 
відповідальними за реалізацію Національного та місцевих планів дій;  забезпечення 
участі всіх сторін у здійсненні вибіркового моніторингу й оцінки виконання плану на 
місцях – через спільні дії, розробку  і прийняття моніторингової картки та індикаторів 
оцінки. 
- Участь у підготовці Державної доповіді про впровадження Національного плану дій – 
через спільні експертні зустрічі, консультації та здійснення моніторингу його виконання. 
- Відпрацювання технологій проведення інформаційних  та мас-медійних кампаній, 
діалогу з вирішення конфлікту за допомогою форум-театру, створення театральних 
вистав тощо. 
Фінансування УЖФ, "Oleksandra Goriacheva" o.goriacheva@uwf.org.ua 
●«Насильство. Про ЦЕ треба знати, щоб ЦЬОМУ запобігти». Проведення 
інформаційної кампанії до Європейського дня захисту дітей проти сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства, мета якої: підвищення рівня громадської 
обізнаності щодо проблем сексуальної експлуатації та сексуального насильства стосовно 
дітей і необхідності їх запобіганню, привернення  уваги суспільства до проблеми, яка 
замовчується, не афішується і не вважається пріоритетною у виховному процесі в 
навчальних закладах, надати важливу інформацію цільовим групам щодо безпеки дітей в 
Інтернет та  підвищити обізнаність дітей 
Фінансування Ради Європи в рамках проекту Ради Європи "Боротьба з насильством 
щодо жінок та дітей в Україні" Iryna Svavolya, Project Officer of Council of Europe Project 
“Combating violence against women and children in Ukraine” of the Directorate General of 
Democracy 
Address: 8, Illinska str., 7 entrances, 6 floors, Kyiv, 04070, Ukraine 
Telephone: +38 044 425 60 01 (ext. 126) 
Email:iryna.svavolya@coe.int 
 
● «Взаємна довіра та спільні зусилля влади й громади –запорука розвитку міста і 
покращення якості життя людини», 
Проект спрямований на подальше формування сильної громади міста, зміцнення довіри і 
взаєморозуміння різних груп населення.  
Проект передбачав широку участь активістів та всіх зацікавлених мешканців 
м.Золотоноші (Черкаська обл). За його основу взято найкращі приклади відновлення 
європейських та інших країн після періоду занепаду. 
Проект здійснюється за підтримки Чорноморського трасту регіональної співпраці (BST), 
Проекту Німецького фонду Маршалла США та Агентства США з міжнародного 
розвитку. 
Контакти Black Sea Trust for Local Cooperation. Ms. Ana Aelenei, aaelenie@gmfus.org  
 
●Я – Донбас» (2015 - 2017) вже своєю назвою стверджує єдність України, причетність та 
небайдужість кожного та кожної до викликів, з якими стикнулася Україна.  

ГО Школа рівних можливостей ініціювала проведення широкомасштабної 
інформаційної кампанії «Я – Донбас», яка через навчальні заклади охопила громаду 
міста Києва. 

mailto:o.goriacheva@uwf.org.ua
mailto:iryna.svavolya@coe.int
mailto:aaelenie@gmfus.org
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У рамках проекту була розроблена інтерактивна програма, яка включала інформаційний 
блок щодо проблем та потреб переселенців, відео матеріали, документальний фільм 
«Війна очима дітей», підготовлений фахівцями організації, багато різних імпровізацій – 
все це заохочувало глядачів бути активними учасниками сценічного дійства та сприяло 
діалогу між переселенцями та громадою. Інформаційний блок давав відповіді на 
питання: що повинна робити громада задля підтримки переселенців, у вирішенні їх 
проблем і захисті їх прав та свобод. Реальні історії громада почула від самих 
переселенців.  

Фахівцями організації була створена нова емоційна, яскрава вистава Гендерного 
інтерактивного театру, яка візуалізувала гострі моменти життя переселенців.  

В рамках проекту було проведено  15 масових заходів, кількість поінформованих під час 
цих заходів склала не менше 2 500 осіб, через ЗМІ з проектом було ознайомлено до 
10 000 осіб. 
В 2017 році проект продовжується.  
Проект підтриманий Крим SOS, Київським міським центром сім’ї «Родинний дім», 
партнерськими організаціями. 
● Ґендерна просвіта населення 
Програма ґендерної просвіти Київського міського центру сім’ї «Родинний дім» 
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, 
юний тренер ШРМ. 

В репертуарі театру  більше десяти 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 
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якими працювала Школа Рівних Можливостей, була 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.  Покращання внутрішньої організаційної структури 
 
НАПРЯМОК  В.  Більш ефективне виконання статутних завдань 
 
НАПРЯМОК С. Зміцнення зовнішніх зв’язків та підвищення власного іміджу на   

національному та міжнародному рівні 
 


