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Передумови

1. Подальший аналіз/вирішення: 

Доступ вразливих груп населення до послуг у 

воєнний час

2. Брак знань (knowledge gap): 

Важливість гендерно-чутливого підходу до

надання послуг у воєнний час

2 попередніх етапи гендерного
моніторингу травень/листопад
2022 року Потреби:



Гендерні норми, ролі, розподіл праці –
загострені війною
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= Потребують гендерно орієнтованих заходів (негайних + 
проактивних)



Мета (цілі та завдання):

1. Посилити надання гендерно чутливих
послуг на місцевому рівні

2. Посилити надання послуг для 
вразливих груп населення 

3. Задовольнити висловлені 
потреби/пріоритети персоналу, що 
надає послуги, у воєнний час

Конкретні рекомендації щодо
інклюзивного надання послуг у 
воєнний час



Регіони та респонденти:

1. Харківська область – Північний схід, 
нещодавно деокуповані території

2. Вінницька область – Західний/Центральний
регіон (межує з Молдовою), ВПО

3. Рівненська область – Західний/Центральний
регіон (межує з Білоруссю), ВПО

3 Керівниці ЦНАП
3 Адміністратор (-ки) ЦНАП
2 представниці НДО



Висновки: Внутрішні потреби
(Надавачі послуг)

1. Технічні потреби

2. Навантаження

3. Психосоціальні потреби

4. Фінансові потреби

Потреби ЦНАП/персоналу
ЦНАП для довгострокової
сталості?



Висновки: Внутрішні потреби
(Надавачі послуг)

Гендерний аспект
надання послуг

1. Технічні потреби 2. Потреби у зв’язку
з навантаженням

Чотирикратне
збільшення

навантаження

3. Психосоціальні
потреби

4. Фінансові
потреби

Зростання вартості життяБільша кількість жінок 
серед персоналу ЦНАП

Більше жінок відвідують 
ЦНАП

(Більше жінок-ВПО)

Заміна + оновлення
техніки (IT)

Уніфіковані системи

Мобільні валізи (kits)

Первинна + вторинна 
травма



Висновки: Зовнішні потреби
(Отримувачі/бенефіціари послуг)

1. Внутрішньо переміщені особи 
2. Ветерани
3. Люди похилого віку / Сільське населення
4. Особи з інвалідністю, фізичними/психічними 

розладами (та особи, які здійснюють догляд)
5. Діти
6. Соціально-економічно вразливі групи (безробітні, 

одинокі батьки, малозабезпечені)
7. Інші групи меншин (ЛГБТКІА+, етнічні меншини, інші)

Потреби мешканців, громад
для довгострокового сталого
розвитку?



Висновки: Зовнішні потреби
(Отримувачі/бенефіціари послуг)

1. Внутрішньо
переміщені особи

2. Ветерани 3. Люди похилого
віку/Сільське
населення

Більшість жінок похилого 
віку

Обмежена мобільність

Пошкодження 
інфраструктури

Мобільні засоби (kits)

4. Особи з
інвалідністю, 
фізичними/
психічними
розладами

5. Діти

920 годин у бомбосховищах

1700 повітряних тривог у
Харківській області

Психологічні потреби

Більше жінок/дітей 78% чоловіків

22% жінок

Проактивні заходи
(Інвалідність, ПТСР)

Жінки, які здійснюють 
догляд



6. Соціально-економічно
вразливі групи населення

Безробітні

Одинокі батьки (5х більше одиноких матерів)

Особи, які вже живуть у бідності

Оцінка індивідуальних потреб

7. Інші групи меншин

ЛГБТІКА+ 

Етнічні меншини

Інші

Потрібен демократичний, 
інклюзивний діалог та співпраця

ОМС, ЦНАП, ОГС, громадян
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Гострі потреби + проактивна 
робота

Пріоритизувати

Реалізувати

Висновки: Зовнішні потреби
(Отримувачі/бенефіціари послуг)



Рекомендації – 5 тем: 
Всього 33 рекомендації: коротко-, середньо- та
довгострокові

ТЕХНІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА
НАВЧАЛЬНІ

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДІАЛОГ ТА
СПІВПРАЦЯ



ТЕХНІЧНІ заходи:

Короткострокові

• Модернізація/заміна технічного обладнання та
відповідних ІТ-інструментів

• Мобільні засоби (units) та мобільні валізи (kits), всі ЦНАП

• Система електронного запису на прийом, всі ЦНАП

• Енергетична незалежність, всі ЦНАП

Середньострокові

• Індивідуальна кімната для діалогів на чутливі теми

• Більше послуг, доступних онлайн/цифровим способом, 
більше ІТ-інструментів ЦНАП

• Дані з розбивкою за ознакою статі в нових цифрових послугах
від початку (+ небінарні особи)
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ:

Короткострокові

• Збір дезагрегованих за ознакою статі даних + за віком,
статусом інвалідності та сферою діяльності, всі ЦНАП

• Застосування гендерного мейнстримінгу в документах 
ЦНАП (в т.ч. при наданні адмінпослуг)

Середньострокові

• Навчання для персоналу ЦНАП – інклюзивне надання послуг 
Недискримінаційне, гендерно чутливе та комплексне

• Навчання для персоналу ЦНАП – гендер та гендерний
мейнстримінг
Включення комплексних потреб вразливих груп населення



ПСИХОСОЦІАЛЬНІ заходи:

Короткострокові

• Психологічна підготовка (тренінги) для всіх
працівників ЦНАП

• Адекватна рівню життя фінансова підтримка персоналу 
ЦНАП

Середньострокові

• Можливості додаткової психосоціальної підтримки за 
запитом

Довгострокові
• Психологічна підтримка отримувачів послуг через ЦНАП

Професійні психологи в приміщенні ЦНАП у неробочий
час/онлайн)



ІНФОРМАЦІЙНІ заходи:

Короткострокові

• Інформація щодо протидії торгівлі людьми
(при подачі документів для оформлення паспорта) technical

• Навчити ЦНАП розпізнавати ознаки торгівлі людьми, сексуального 
та гендерно зумовленого насильства (ГЗН)

• Друкована та електронна інформація – можливості протидії ГЗН

• Друкована та електронна інформація – психологічні ресурси 

• Друкована та електронна інформація – гуманітарна допомога 

Середньострокові

• Партисипативний підхід, громади через діалоги з мешканцями

• Опитування громадян, включаючи ветеранів
• Реалізація Плану Дій (задовольнити потреби)



Заходи для посилення ДІАЛОГУ та СПІВПРАЦІ: 

Короткострокові

• ОМС, ЦНАП: забезпечення специфічних потреб щодо захисту жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, ЛГБТКІА+ у воєнний час

• ОМС, ЦНАП: надання допомоги з урахуванням комплексного гендерно чутливого підходу

Середньострокові

• ОМС, ОГС: застосовування/оновлення Методології оцінки потреб
• ОМС: відновлення навчання в школах, дошкільних закладах

• ОМС, ЦНАП: промоція (через ЦНАП) можливостей працевлаштування/ навчання

• Загальне посилення діалогу/співпраці між ЦНАП, громадянським суспільством та ОМС

• Діалогові заходи: ОМС / військові адміністрації – для забезпечення участі жінок у прийнятті 
рішень, в т.ч. щодо розбудови миру/ відновлення)

Довгострокові

• Врахування необхідності доступності до послуг для вразливих груп (інклюзивна відбудова)
• Інформаційні кампанії/діалоги в громадах, необхідність уникнення подвійного навантаження 

на жінок = залучення чоловіків до розподілу збільшеного навантаження по догляду за
залежними членами родини

• Співпраця на рівні ОМС: фінансування психологічного консультування ветеранів/лікування
ПТСР (націленість на чоловіків, які зазвичай не звертаються за психологічною допомогою,
проактивні заходи)



Наступні кроки – для ОМС та ЦНАП:

ОБГОВОРИТИ
- партисипативний підхід

ПРІОРИТИЗУВАТИ
- наявні ресурси

ВПРОВАДИТИ
- початок

1
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ОМС

ЦНАП

ОГС

Громадяни

Проєкти МТД, зокрема 
PROSTO

Нагальні потреби

Проактивні потреби

Різні потреби / групи



Дякую вам
Вікторія Саксбі

viktoria.saxby@hopecomms.com

hopecomms.com



Запитання – відповіді
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ЦНАП = Життєво важливі вузли в колесі України протягом війни
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