
  

www.europewb.org.ua 
fb.com/EwB.Ukraine 

press.europewb@gmail.com 
office.europewb@gmail.com 

 
 
  

ПОЛІТИКА ГЕНДЕРНОІ 
РІВНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ПЛАН ЗАХОДІВ З ЇЇ 
ВПРОВАДЖЕННЯ НА 2022 РІК



Гендерна політика організації реалізується відповідно до засад 
європейської інтеграції, Конституції України та Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок». Наша організація 
зобов’язується дотримуватися принципів гендерної рівності та загалом 
недискримінації у своїй діяльності. Також протидія дискримінації є одним зі 
стратегічних напрямків досліджень та адвокаційної діяльності "Європи без 
бар'єрів". Цим документом ми декларуємо, що працівникам, експертам і 
партнерам організації надаються рівні можливості у працевлаштуванні, 
просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці незалежно від 
статі, віку, етнічної та релігійної належності, сексуальної орієнтації, регіону 
походження, стану здоров’я тощо.  

 
Зокрема, організація зобов’язується створювати умови праці, які 

дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній 
основі, забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову 
діяльність із сімейними обов'язками, здійснювати рівну оплату праці жінок і 
чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці, вживати 
заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань, проводити 
тренінги для ознайомлення працівників з їхніми трудовими правами та 
антидискримінаційною політикою, покликаною попереджувати сексуальні 
домагання та мову ворожнечі у робочому середовищі. 

 
Організація зобов'язується: 
 

• забезпечувати рівні права та можливості жінок і чоловіків; 

• створювати умови праці, які дозволяють жінкам і чоловікам здійснювати 
трудову діяльність на рівній основі; 

• забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову 
діяльність із сімейними обставинами. 

 
Організація забезпечуватиме надання працівникам:  
 

• можливості роботи на умовах неповного робочого часу, оформлення 
гнучкого робочого графіку;  

• жінкам і чоловікам забезпечувати рівні права та можливості у 
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 
перепідготовки. 

  
Організація декларує та впроваджує наступні підходи у своїй 

діяльності: 
 

• здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій 
кваліфікації та однакових умовах праці; 
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• вживати заходи щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов 
праці; 

• вживати заходи щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань;  

• забезпечувати невідкладне вжиття заходів для усунення проявів 
дискримінації у випадку надходження відповідних скарг працівників; 

• проводити гендерну перевірку всіх рішень, резолюцій, рекомендацій, 
заходів в Організації до їх оформлення та затвердження; 

• забезпечувати розгляд скарг працівників Організації на випадки 
дискримінації протягом 5 днів з дня надходження скарги та контролювати 
вжиття адміністрацією заходів щодо усунення проявів дискримінації за її 
наявності. 

 
Для забезпечення реалізації політики гендерної рівності, організація 

розробляє ПЛАН ЗАХОДІВ щорічно зі звітністю наприкінці року. 
 

План заходів базується на наступних пріоритетах: 
 
1. Спеціальні ресурси та досвід у гендерній рівності для реалізації 

плану; 
2. Збір даних і моніторинг; 
3. Заходи з підвищення обізнаності та навчання гендерної рівності; 
4. Інтеграція гендерного виміру у зміст аналітичних продуктів. 
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ПЛАН ЗАХОДІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ГО «ЄВРОПА БЕЗ БАР’ЄРІВ» 

2022  РІК 
(дата звітності за поточний рік – січень 2023) 

 
Попередній аналіз 

 
Успішність ГО «Європа без бар’єрів» в досягненні гендерної рівності підтверджується паритетним представництвом 

жінок і чоловіків на рівні керівних органів організації. Склад Наглядової ради – два чоловіки й одна жінка. Склад керівних 
органів – 2 жінки й один чоловік. Склад штатних і позаштатних працівників організації – 5 жінок і двоє чоловіків.  Склад членів 
організації – 7 жінок і 8 чоловіків. План передбачає різні заходи, спрямовані на подальше впровадження підходу гендерної 
рівності, включно з моніторингом ситуації в організації із забезпеченням рівних прав та можливостей всіх учасників робочого 
процесу та превентивною діяльністю щодо уникнення всіх проявів дискримінації. 

 

Пріоритет та ціль Захід Відповідальні Результати Термін виконання 

Пріоритет: спеціальні 
ресурси та досвід у 

гендерній рівності для 
реалізації плану 

 
Ціль:  

удосконалення 
інституційних засад 
діяльності ЄББ на 
основі дотримання 
гендерної рівності 

Визначення 
відповідальної за 

моніторинг 
впровадження 

гендерної політики 
особи 

Керівник організації 
Наказ про 

призначення 
відповідального 

Листопад – грудень 
2022 
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Пріоритет: 
Збір даних і 
моніторинг 

 
Ціль:  

одержання кількісних 
та якісних даних щодо 
забезпечення рівності 

в організації. 

Аудит стану 
забезпечення рівних 
прав і можливостей 
працівників і членів 

організації 

Члени Наглядової 
ради 

Аналіз даних про стан 
дотримання гендерної 

рівності. Підготовка 
висновків та 
пропозицій 

Впродовж року. 
Підготовка звіту про 
виконання Плану у 
лютому 2023 року 

Пріоритет: 
заходи з підвищення 

обізнаності та 
навчання гендерної 

рівності 
 

Ціль: 
Підвищення 

поінформованості 
працівників про 

гендерну політику та 
дії організації в цій 

сфері 

Просвітницька 
діяльність з питань 
розширення прав і 

можливостей жінок і 
чоловіків, гендерної 

рівності 

Керівник організації, 
комунікаційний 

менеджер 

Тренінги, підвищення 
кваліфікації. Участь у 
тренінгах з гендерної 

рівності в рамках 
програм Міжнародного 
Фонду «Відродження». 

Перший тренінг 
присвячений 

проблематиці, як 
дотриматись балансу 

між роботою та 
особистим життям 

Впродовж року 

Пріоритет: 
інтеграція гендерного 

виміру у зміст проектів 
та аналітичних 

продуктів 
 

Ціль: 
Проектна діяльність та 

аналітичні продукти 

Проводити заходи 
(дискусії, круглі столи, 

конференції) із 
врахуванням 
гендерного 
компоненту 

 
Розробити індикатори 

для проектної 
діяльності, що 

Комунікаційний 
менеджер 

 
 
 
 

Аналітик 

Заходи, що 
проводяться 
організацією, 

гендернозбалансовані 
Проекти, що 
реалізуються 
організацією, 

містять принципи 
гендерної рівності 

Впродовж року 



 

 

відповідають 
принципам рівності 

відповідають  
гендерній рівності 

Пріоритет: 
інтеграція гендерного 

виміру у зміст проектів 
та аналітичних 

продуктів 
 

Ціль: 
Забезпечити вживання 
гендернозбалансовано

ї мови у публікаціях 
організації 

 
Розробити 

рекомендації щодо 
гендернозбалансовано

ї мовної політики в 
публікаціях 

українською мовою 

Аналітик, керівник 
організації 

Затверджений 
документ з 

рекомендаціями 
До кінця 2022 року 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Виконавча директорка ГО «Європа Без Бар’єрів» 

 
 

Ірина Сушко 


