Київська Школа Рівних Можливостей
Звіт за 2020 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.
2020 рік, у зв’язку з глобальними карантинними заходами став переломним у
діяльності організації. Змінилися пріоритети, зміст і форми роботи. Нашим завданням, у
першу чергу, була турбота про власне здоров’я і про здоров’я учасниць наших програм і
проєктів. Переважна частина діяльності перемістилася на онлайн платформи і в
соцмережі. Разом з Національною Радою Жінок України ми взяли участь у
соціологічному опитуванні жінок, щоб з’ясувати, які зміни відбулися в сім’ях підчас
карантину. Анкетування, проводене в телефонному режимі у Черкасах, малих містах
області та у сільській місцевості, показало, що матеріальне становище сімей
погіршилося, зросла кількість домашнього насильства, годувальники залишилися без
роботи тощо. Призупинилася наша тренінгова та широка інформаційно-просвітницька
діяльність, яку ми здійснювали з використанням Ґендерного інтерактивного театру. Але
в перші місяці року та з відновленням занять у школах ми реалізували заплановані
проектні і статутні заходи. Ефективно у лютому провели Місячник безпеки в Інтернеті у
двох київських школах, створили вистави форум-театру на тему булінгу в школах Києва
та Золотоноші і на їх основі провели емоційні діалоги в окремих класах.
Нашим досягненням став курс навчання для жінок і дівчат з інвалідністю,
започаткований нашими польськими партнерами з Фундації «Добра воля» у липні, який,
за їх фінансової підтримки, продовжується донині. Взагалі це мав бути тижневий тренінг
для киян, але можливості онлайн платформи дозволили залучити до творчої співпраці

представниць різних регіонів і продовжити навчальну й просвітницьку роботу на
півроку. Її результатом стала ціла серія успішних історій, які одна про одну написали
учасниці занять. Це дало можливість оновити сторінку у Фейсбуку «Ті, що надихають» і
дати новий поштовх однойменному минулорічному проекту, який об’єднав дівчат і
жінок з інвалідністю і мотивував їх на активні дії та корисні справи у своїх громадах.
Тепер коло цих жінок розширилося. Плануємо його розширювати і надалі.
У зв’язку із закриттям кордонів призупинилися наші міжнародні театральні
проекти в Німеччині, а також поїздка жінок з інвалідністю до Польщі. Заборона збирати
велику кількість дітей в одному приміщенні не дозволила провести традиційний Форум
дівчат у колонній залі Київської мерії, а також продовжити діяльність Ґендерного
інтерактивного театру.
Але в рамках Міжнародної акції «16 днів проти ґендерного насильства» Школою
Рівних Можливостей проведено та ініційовано чимало різнопланових активностей. Це
круглі столи, тренінги, вебінари, експертні дискусії, участь онлайн у черговому
Українському Жіночому Конгресі, у заходах до Дня прав людини. У ряді шкіл був
проведений флешмоб «Біла Стрічка», формат якого цього року змінився. У ньому
традиційно беруть участь школярі початкових класів. Цього року, на прохання учнів, ми
розширили коло учасників акції і до неї долучилися учні 5-7 класів! Попередньо всі вони
отримали інформацію про Акцію «16 днів проти ґендерного насильства» і про символіку
Білої Стрічки. На жаль, усі діти не могли зібратися одночасно в одному приміщенні,
(спортівні чи актові зали, коридори школи тощо), де були розгорнуті багатометрові
паперові білі стрічки паперу. Діти заготовили свої малюнки проти насильства і
дискримінації вдома, а вже готові, підходячи по одному впродовж навчального дня,
наклеювали їх на папір. В окремих класах діти робили свої малюнки на спеціальному
уроці, а потім викладали їх на білих паперових стрічках. У рамках акції тренериексперти Школи Рівних Можливостей, у вихідні дні, з дотриманням усіх санітарних
норм, проводили тренінги і діалоги. Ці заходи пройшли як у Києві, так і в м.Золотоноші
Цього року наші експерти продовжили працювати в напрямку реформування
нової української школи. Зокрема, провели круглий стіл за участю офіцерів ювенальної
юстиції на тему: «Психологічне насильство у школі – приховане і відкрите». На круглий
стіл були запрошені вчителі, психологи, соціальні працівники Солом’янського району м.
Києва. Учні 187 школи показали спектакль форум-театру, в якому розкривалася
проблема булінгу в учнівському колективі. У діалозі взяли участь дорослі, зокрема і
поліцейські – байдужих не було… Присутні схвалили таку форму роботи і спілкування
дітей і вчителів, психологів і правоохоронців, коли всі вболівають за вирішення спільної
проблеми.
Попередньо, у минулому році, цю виставу було показано і обговорено в більшості
шкіл Солом’янського району, а також на методоб’єднанні заступників директорів шкіл і
на конференції з питань булінгу в школі, яку проводив Департамент освіти і науки м.
Києва. Юні актори й акторки були учасниками передачі на радіо (Студія
«Старшокласник»). 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.
Завершили реалізацію Стратегічного плану розвитку організації до 2020 року
(акцент – у трьох напрямках): А. Покращення внутрішньої організаційної структури –
прописані всі необхідні для діяльності політики і процедури; В. Більш ефективне
виконання статутних завдань – пропозиції членів правління враховано при складанні
нового Стратегічного плану розвитку; С. Зміцнення зовнішніх зв’язків та підвищення
власного іміджу на національному та міжнародному рівнях.
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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
Посольству Швеції в Україні
Міжнародній Організації Міграції (МОМ)
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Міжнародній організації ЕСРАТ
Національній Раді Жінок України
Міжнародному правозахисному центру “Ла Страда - Україна”
Українському Жіночому Фонду
Інформаційно-консультативному жіночому центру
Жіночому консорціуму України
Київському міському центру роботи з жінками
Київським середньозагальним школам
Фундації Добра Воля (Краків, Польща)
Товариству з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з управління активами
"Реді-Інвест"

ПРОЄКТИ ШКОЛИ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (2020)
● «Місячник Безпечного Інтернету» (лютий 2020).
Традиційні заходи Школи Рівних Можливостей у рамках щорічного
волонтерського проєкту цього року набули більш системного характеру і форми.
Зараз в Україні майже 22 млн користувачів Інтернету, питання безпеки в мережі
більш ніж актуальне. У цьому контексті турбота про дітей набуває широких масштабів.
Якщо раніше треба було говорити з дітьми про їх безпеку поза домом тощо, то вже давно
має сенс застерігати їх від негараздів саме вдома, під час перебування в Інтернеті.
Інформаційна безпека стосується захисту життєво важливих інтересів людини (і
більш глобально – суспільства, держави). Неправдива, неповна, невчасна інформація
може нанести шкоду. Особливо вразливі у цьому контексті діти. Вони можуть не знати,
яку інформацію можна викладати в мережу, а яку не варто.
Інколи школярі не можуть правильно зреагувати на матеріали з мережі з різних
причин. Безконтрольний доступ до Інтернету може мати негативні наслідки для дитини.
Саме тому роботу у цьому напрямі команда ШРМ вважає дуже важливою і ми
проводимо її регулярно і системно вже багато років.
Щорічним стартом для нас є День безпечного Інтернету, який припадає на
вівторок другого тижня лютого. Ми оголосили Місячник Безпечного Інтернету. В
результаті інформаційно охопили понад 800 школярів 5 – 10 класів: провели тренінги,
анкетування, форум-вистави. Обговорили найважливіші типи інформаційних загроз,
загрози безпеці дітей у соціальних мережах, кібербулінг тощо.
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170 країн офіційно підтримали День Безпечного Інтернету 11 лютого 2020 року.
В Україні до Дня Безпечного Інтернету офіційно долучились понад 1700 закладів освіти,
бібліотек, молодіжних центрів, громадських організацій, органів влади, медіа та
бізнесових організацій в усіх областях України. Понад 170 000 дітей та молодих людей
взяли участь в офіційно зареєстрованих заходах, присвячених безпеці в Інтернеті.
● «Долаючи обмеження, набуваємо лідерських якостей!» (2020).
Мета проєкту – проаналізувати ситуацію із дотриманням прав цільових груп, які
стикаються з дискримінацією у своїх громадах, залучивши їх до дискусії та допомогти
дівчатам із цих груп опанувати навички, які сприятимуть захисту їхніх прав, розвинути
лідерські якості, щоб сприяти формуванню нових соціальних норм у своїх громадах.
Цільові групи: жінки і дівчата з інвалідністю, ВПО, дівчата-ромки.
Географічне покриття: м. Київ, м. Золотоноша Черкаської області.
У рамках проєкту було відпрацьовано (в тому числі, і онлайн) модель системних
заходів, методик і підходів виведення дівчат і жінок вразливих груп у широкий соціум,
розкриття їхнього потенціалу через зняття будь-яких стереотипів, обмежень як
внутрішніх, особистісних, так і зовнішніх. Особливо помітні зміни відбулися в колі
дівчат ромської громади.
Важливий внесок у проєкт зробили наші польські партнери з Фундації Добра
Воля (Краків). Була створена спільно з польськими партнерами спільнота дівчат/ жінок з
обмеженими можливостями» на платформі ZOOM та група «Зона емансипації» в
месседжері в ФБ, де обговорювалися в режимі онлайн найгостріші теми, які стосуються
прав дівчат і жінок з інвалідністю, доступу до інформації, безбар’єрності, дискримінації
та насильства в суспільстві та сім’ї, доступу до верховенства права, відпрацювання
лідерських якостей, механізмів адвокасі, вироблення рекомендацій для уряду та обмін
успіхами й досягненнями.
Заходи відбувалися за підтримки Уряду Канади в рамках широкоформатного
проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується
Міжнародною неприбутковою організацією “Пакт Інститут”.
● « Доступ до Верховенства права осіб, що постраждали від домашнього
насильства» (2019 – 2020).
Мета проєкту покращити доступ до Верховенства права особам, постраждалим
від домашнього насильства, що проживають у маленьких містах та селах.
Проєкт здійснювався Національною Радою Жінок України за фінансової
підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні (за Програмою МАТРА).
Виконувався в партнерстві з організаціями – членами Національної Ради в низці
регіонів України. Київська Школа Рівних Можливостей взяла участь у реалізації заходів
проєкту в Черкаській області. Зокрема у регіоні, обласному центрі, малих містах і селах,
проводилося опитування жінок стосовно ситуації, яка виникла під час карантину. Ми
зібрали 300 анкет, які були оброблені в Державному інституті проблем сім’ї та молоді.
Соціологічне дослідження на основі анкетування показало, що вимушена багатомісячна
самоізоляція позначилася, в першу чергу, на становищі жінок. Збільшилася кількість
звернень з приводу домашнього насильства, погіршився економічний стан значної
кількості сімей. У рамках проєкту була налагоджена співпраця з місцевою владою,
зокрема, у наданні послуг особам, що постраждали від домашнього насильства,
розроблені рекомендації щодо покращення доступу до Верховенства права на місцевому
рівні, лобіювання змін до Закону про домашнє насильство. Цього року на онлайн
платформі ZOOM проведено мультидисциплінарний круглий стіл за участю експертів
Києва, Черкас, Золотоноші, Еернігова для представників різних підрозділів та служб, які
залучені до вирішення питань насильства в сім’ї, протидії насильству та допомоги
потерпілим. Ряд інформаційних заходів було проведено для шкільної молоді м.
Золотоноша. Продовжилося лобіювання ратифікації Стамбульської конвенції –
комплексного міжнародного акту спрямованого на захист, запобігання, судову
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відповідальність і вироблення стратегії у протидії насильству стосовно жінок та
домашньому насильству. На основі досвіду використання арттехнологій була написана і
видана інформаційно-методична брошура «Верховенство права – мовою театру».
Контакти Голова Національної Ради жінок України Людмила ПорохнякГановська. laporokh@gmail.com +380504438100.
● «Впровадження методики форум-театру у виховний процес школярів»
(2020).
Продовжувалося системне впровадження методики форум-театру в Україні.
Світовий досвід давно підтвердив ефективність цього підходу в профілактичній роботі зі
школярами у питаннях запобігання і протидії булінггу, всім формам насильства,
негативним звичкам тощо. Наш особистий досвід також засвідчує дієвість цієї методики.
Низку майстер-класів з постановкою та презентацією вистав провели у школах Києва та
Золотоноші. У лютому місяці – це була тематика безпечного користування Інтернетом, у
листопаді- жовтні – протидія булінгу в навчальних закладах.
Здійснення цього проєкту стало можливим завдяки підтримці ТОВ«КУА «Реді6інвест» (Товариствоз Обмеженою Відповідальністю "Компанія з управління активами
"Реді-Інвест", Наконечний Тарас Стапанович, т.+38 050 411 0131, t.nakonechniy@readyinvest.com.ua )
● «Зона емансипації жінок з інвалідністю» (2020-2021).
Школа Рівних Можливостей є партнером Фундації Добра Воля в цьому проєкті і
координує його реалізацію в Україні. У рамках проєкту було заплановано:
1. Знайомство з технікою самооборони жінок/дівчат Wen-Do (проведення двох
майстер-класів для учасниць). Для проведення заходів запрошені досвідчені
міжнародні сертифіковані тренерки.
2. Робота за методикою Усної історії (інтерв’ювання, обробка інтерв’ю та
створення фільму. Героїні фільму – учасниці проекту).
3. Розвиток лідерських якостей дівчат і жінок з інвалідністю.
4. Проведення адвокаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня реалізації
та захисту прав дівчат і жінок з інвалідністю.
5. Розробка рекомендацій для Уряду України щодо забезпечення прав людей з
інвалідністю.
6. Активізація життя у своїх громадах.
7. Поїздка до Кракова. Вивчення становища жінок з інвалідністю в Польщі. Обмін
досвідом.
Цей проєкт фактично є продовженням проєкту «Ті, що надихають», який також
здійснювався спільно з польськими парнерами. Активності, що планувалися в Україні і
Польщі, із-за карантину і закриття кордону, перенесені на 2021 рік.
Упродовж 2020 року на он лайн платформі щопонеділка проходили заняття з
розвитку лідерських якостей, протидії всім формам насильства і дискримінації. Були
спільно розроблені пропозиції до Уряду України. Дівчата написали успішні історії про
своїх подруг під рубрикою «Ті, що надихають», які розміщено на Інтернер-сторінках у
Фейсбуці. На 2021 рік планується поїздка до Кракова, вивчення методики Усна історія
та практичне відпрацювання техніки самооборони Wen-Do.
Проект реалізує Фундація Добра Воля (Краків, Польща) у рамках Програми
RITA – «Зміни в регіоні». Контакти: Фундацією «Добра Воля», м. Краків, Польща,
Аліна Добошевська, Alina Doboshevska, +48 60 5720 717 <adoboszewska@gmail.com.

Наші пріоритети на 2021 рік
 Формування й затвердження нового Стратегічного плану розвитку організації до
2025 року
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 Відновлення діяльності Ґендерного інтерактивного театру, участь у проведенні
широких інформаційно-просвітницьких кампаній
 Розробка і апробація онлайн евентівЄ інформаційних кампаній на онлайн
платформах з метою залучення широкого кола учасників і учасниць.
Звіт затверджений на засіданні правління 5 лютого 2020 року.
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