
Київська Школа Рівних Можливостей  

Звіт за 2018 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 (КШРМ) 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.   

У 2017 році, під час проведення позачергової конференції до складу правління 

КШРМ 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 2018 рік була визначена миротворча 

діяльність. Готується до друку посібник, в якому узагальнюється досвід роботи Школи 

Рівних Можливостей у миротворчості.  

У січні 2018 року на засіданні правління був переглянутий і доповнений 

Стратегічний план КШРМ до 2000 року. Був також затверджений склад експертної  

миротворчої ради для спільних дій у кількох регіонах України. Протягом року проведено 

15 великих інформаційних кампаній в Києві та регіонах. 

Під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів використовувалися 

продукти для проведення миротворчої роботи в молодіжному середовищі. Це, зокрема, 

документальний фільм «Війна очима дітей», в основу якого покладені інтерв’ю з дітьми, 

які сьогодні є вимушеними переселенцями в рідній державі. Історії дитячих страждань, 

болю, непорозумінь  не залишають байдужими нікого.  

Акцію «16 днів проти гендерного насильства» в колонній залі КМДА ми відкрили  

квестом «Код миротворчості» – це вже апробована нами гра по станціях, яка розкриває 

творчій потенціал дітей, їхню природню винахідливість, бажання самореалізації через 



 2 

виконання різноманітних креативних завдань. Квест став популярною та затребуваною 
формою роботи з дітьми та молоддю в царині миротворчості. Так, під час проведення 

цьогорічного свята «Юнь Києва запрошує», в організації та проведенні якого КШРМ 

завжди бере участь, наш квест був найпопулярнішою грою, понад 100 осіб  взяти участь 

у квесті.  

 У рамках «16 днів проти гендерного насильства» Школою Рівних Можливостей 

проведено та ініційовано багато різнопланових тематичних активностей. Це масові 

заходи, тренінги, експертні дискусії, участь у Другому Українському Жіночому 

Конгресі, в 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», який ми започаткували і проводимо вже понад 10 років. В ньому беруть 

участь школярі початкових класів, які попередньо отримують інформацію про Акцію «16 

днів проти гендерного насильства», про символіку Білої Стрічки і в певний час готові 

своїм малюнком сказати своє «НІ!» насильству. І ось тут – найважливіше! Безперечно, 

просто класно, що діти готові, і їм це страшенно подобається, малювати фарбами чи 

маркерами на папері свій власний малюнок, сидячи (чи лежачі, бо тут все дозволено!) на 

підлозі в компанії, як мінімум, двох сотень учнів. Це круто! І про цей момент ми навіть 

не думали абсолютно, коли розпочинали, на сьогодні вже традиційний, флешмоб. Про це 

все дізналися від учнів старших класів, які з деяким сумом розповідали, що вже, на жаль, 

не беруть участь у цьому заході, який був найулюбленішим для них усі роки…  

Коли ми готуємо дітей до цього заходу, ми в кожному класі розповідаємо дітям 

про акцію, домашнє насильство, порушення прав дитини і таке інше. Діти отримують 

«домашнє завдання» – підготувати «в голові» уявний малюнок, який потім перенесуть на 

Білу Стрічку. І починаються «одкровення». Один хлопчик намалював серце і в середині, 

де мама у сльозах, написав: «Не плач, мамо», а поруч – чоловіка (без голови), з написом: 

«Тато, не пий!». І таких історій та відвертостей просто безліч за всі роки. А далі йде 

делікатна робота психолога, класного керівника з дитиною та батьками… Тому ми 

стверджуємо: це чудова форма роботи з дітьми у вихованні громадянської позиції, 

підвищенні їхньої свідомості та інформованості, з’ясуванні проблем, які їх хвилюють. 

Однім словом, приєднуйтесь! 

   Кампанія «Біла Стрічка» символізує намір чоловіків ніколи не чинити, не сприяти чи 

не залишатися байдужими до насильства проти жінок. Досвід залучення чоловіків до 

боротьби з насильством щодо жінок набуває все більшого поширення у світі. Наприклад, 

Генеральний секретар ООН у 2009 році заснував Міжнародну мережу чоловіків-лідерів, 

які протистоять насильству щодо жінок, до якої входили та входять Паоло Коєльо, екс-

президент Чилі Рікардо Лагос, міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні, 

прем'єр Міністр Іспанії Хосе Сапатеро та інші представники, на сьогодні, понад 60 країн 

світу... Білу стрічку щорічно вдягають Девід Бекхем, Пол Маккартни, Джонни Депп, 

Франсуа Пино та інші дуже відомі особистості. Біла стрічка була на грудях у окремих 

чоловіків на цьогорічному заході у Верховній Раді та на Жіночому конгресі. 

Наші маленькі хлопці також приєднуються і приколюють білі стрічки. І ще, що 

важливо!, малюємо ми на величезній паперовій Білій Стрічці… 

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 упродовж року проведено в Києві та 

регіонах.  

Вистави у форматі форум-театру, за допомогою яких ми маємо змогу проводити 

діалоги, проводилися п’яти школах Києва, у школах Золотоноші, Краматорська та у 

кількох сільських громадах Херсонської області. Вистава «Їхнє життя змінила війна» – 
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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 десятки таких діалогів у Києві та в регіонах. 

Залишилася актуальною і вистава Гендерного інтерактивного театру «Хочемо 

жити без війни». Вона була поставлена в декількох школах Києва та у трьох регіонах 

України. Всі напрацювання увійшли в посібник. 

Досягненнями організації у звітному році вважаємо: 

 Активізація участі жінок у прийнятті рішень у громадах, зокрема у миротворчій 

діяльності: 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. Включення цієї складової в 

оновлений Національний план дій. 

  Робота у Громадській гендерній раді при МФО «Рівні Можливості», участь у спільних 
заходах. 

  Участь у спільних заходах Національної Ради Жінок України. Висвітлення наших 
заходів у Віснику НРЖУ. 

 Налагодження співпраці з бізнес-структурою: Товариство з Обмеженою 

Відповідальністю "Компанія з управління активами "Реді-Інвест" (ТОВ"КУА "Реді-

інвест")     

 

Наші Партнери 

Щиро дякуємо за плідну співпрацю: 
 Міністерству соціальної політики України  

 Міністерству освіти і науки України 

 Офісу Уповноваженого Верховної ради України 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 

 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з управління активами 
"Реді-Інвест" (ТОВ"КУА "Реді-інвест")     
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ПРОЕКТИ ШКОЛИ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (2018) 
 

● «Війна і Мир: участь дітей у миротворчості» – продовження роботи на громадських 

засадах. 

  

● «Резолюція 1325 як інструмент утвердження рівності, справедливості, миру». 

Продовження просвітницької роботи на громадських засадах. 

● «Взаємна довіра та спільні зусилля влади й громади – запорука розвитку міста і 

покращення якості життя людини», продовження проекту на волонтерській основі. 

● Впровадження в Україні методики «усна історія» та здійснення архівування 

матеріалів.  

 Спільний українсько-польський проект продовжується на громадських засадах разом з 

Національною Радою Жінок України. 

● 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. Здійснено дві традиційні 

творчі поїздки колективу до Німеччини. 

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

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

та молоді найкраще сприймаються підлітковою аудиторією. 

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

учасниць, представників шкільної молоді Києва та Золотоноші Черкаської області. 

● 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. Проводено п’ять тренінгів 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. 

Крім того, Школа Рівних Можливостей брала участь у розробці інформаційних 

матеріалів щодо проблеми КСЕД на спільній зустрічі в Одесі. 

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.   

 

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

національному та міжнародному рівні 

 

 

 Звіт затверджений на засіданні правління 2 лютого 1019 року. 


